




يزاسون هعسوت و  زا  يریوصت  هنیدم : هکم و 

: هدنسیون

يدرک نیمادمحم  هللادیبع 

: یپاچ رشان 

رعشم

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

يزاسون هعسوت و  زا  يریوصت  هنیدم : 12هکم و 

باتک 12تاصخشم 

12هراشا

مجرتم 22تشاددای 

فلؤم 26همدقم 

یحو نیمزرس  لوا : 32شخب 

32هراشا

خیرات هب  یهاگن  لوا : 34لصف 

هاگن کی  رد  يدوعس  ناتسبرع  مود : 37لصف 

37هراشا

37تیعقوم

ییایفارغج 37تیعضو 

ییاوه بآ و  40تیعضو 

ناتسبرع روشک  40ناشن 

یجراخ 41تسایس 

دیحوتهناخ هبعک ، مود : 42شخب 

42هراشا

هاگن کی  رد  هبعک  لوا : 44لصف 

نیمز هرک  يور  رب  هبعک  44تیعقوم 

هبعک 45ياهمان 

هبعک 46تلیضف 

هبعک هچخیرات  مود : 49لصف 
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هچخیرات 49فیرعت 

هبعک يانب  راو  تسرهف  50هچخیرات 

هبعک ياهنیتسخن  55تسرهف 

هبعک ینورد  ینوماریپ و  نکاما  رصانع و  60تسرهف 

هبعک هرابرد  یندناوخ  هتکن  65دنچ 

تسا هتشذگ  هبعک  رب  هک  یخیرات  ثداوح  زا  یخرب  69تسرهف 

هبعک ياههتخیوآ  هچخیرات  73تسرهف و 

هبعک ياهتنیز  74اهرویز و 

هبعک 75ناّیلوتم 

هبعک ندرک  75وبشوخ 

هبعک 76ششوپ 

هبعک هرابرد  هدنکارپ  77ییاهیهاگآ 

خیرات رذگ  رد  هبعک  يزاسزاب  انب و  زا  یحرش  موس : 82لصف 

انب نیتسخن  82هبعک ،

دناهدرک يزاسزاب  ای  هتخاس  ار  هبعک  هک  84یناسک 

مالسلا امهیلع  لیعامسا  میهاربا و  86ياهانب 

شیرق 88يانب 

ریبز نب  هَّللادبع  91يانب 

یفقث جاّجَح  95يانب 

ناخ دارم  ناطلس  96يانب 

دوعس کلم  نارود  رد  هبعک  ماب  تشپ  98ریمعت 

دهف نارود  هعسوت  زا  شیپ  ات  نآ  قحاول  هبعک و  مراهچ : 102لصف 

هبعک 102داعبا 

هبعک يانب  هدنهد  لیکشت  104حلاصم 
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104ناورذاش

هبعک 105رد 

هبعک ِرد  107تاصخشم 

رد 111لفق 

111دوسألارجح

ینامی 114نکر 

هبعک 115نادوان 

هبعک 116هماج 

هبعک هماج  تخاس  124لحارم 

هبعک هماج  126تاصخشم 

هماج تخاس  126ياههنیزه 

هبعک یلخاد  127هدرپ 

هبعک رد  129هدرپ 

هبعک 134دنبرمک 

هبعک هماج  تفاب  هناخراک  فلتخم  137تالوصحم 

: درک تسرهف  نینچ  ناوتیم  ار  هناخراک  نیا  دیلوت  137تیلاعف 

هبعک لخاد  138فاصوا 

لخاد زا  اهراوید  يامن  ِگنس  هبعک و  140شرفگنس 

نامدای یگنس  141ياهحول 

هبعک تمرم  هعسوت و  نیرخآ  مجنپ : 143لصف 

هبعک یجراخ  حطس  143تمرم 

هبعک یلخاد  145تّمرم 

جر راهچ  يانثتسا  هب  راوید ، ياهشخب  هدمع  هدنرادربرد  هلحرم  نیا  مود : 150هلحرم 

150هراشا
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: لوا هرفح  153فلا )

: مود هرفح  153ب )

هبعک 156فقس 

نآ يزاسون  لیعامسا و  159رجح 

ینابهگن 159هکد 

مارحلا دجسم  خیراتو  ریمعت  مّوس : 160شخب 

160هراشا

مارحلا دجسم  هب  یلامجا  یهاگن  لوا : 162لصف 

؟ تسا مادک  مارحلا  162دجسم 

مارحلا دجسم  هرابرد  ینآرق  تایآ  163تسرهف 

هکم ییاوه  بآ و  ییایفارغج و  167تیعقوم 

هکم ياهمان  168لیاضف و 

: هکم 169ياهمان 

هکم ياهنیتسخن  مّود : 170لصف 

170هراشا

مارحلا دجسم  زا  ییاههتفگان  171اههتکن و 

مزمز 173هچخیرات 

میهاربا ماقم  182هچخیرات 

198یعسم

مارحلا دجسم  200ياهرد 

مارحلا دجسم  ياهيزاسون  اههعسوت و  مّوس : 203لصف 

يدوعس هعسوت  نیتسخن  ات  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  نارود  زا  اههعسوت  زا  203ياهچخیرات 

: 214يروآدای

يدوعس نارود  ياههعسوت  مارحلا و  دجسم  مراهچ : 220لصف 
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دهف کلم  نارود  ات  هدش  ماجنا  220ياههعسوت 

ریخا هعسوت  عماج  229حرط 

ماقرا رامآ و  نابز  زا  : مجنپ 238لصف 

یبنلا دجسم  مراهچ : 250شخب 

250هراشا

هنیدم هب  یهاگن  لوا : 252لصف 

252دمآرد

راگدنام 253ياهتیآ 

هنیدم فصو  رد  یبدا  254رثن 

هنیدم خیرات  257شیادیپ و 

هنیدم ییایفارغج  260تیعقوم 

شیاهمان 262هنیدم و 

نآ مدرم  هنیدم و  تلیضف  264تمرح و 

نآ دودح  هنیدم و  266ِمرح 

. یبنلا دجسم  مود : 270لصف 

270دمآرد

یبنلا دجسم  271دودح 

هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  273بارحم 

هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  زامن  273ياهلحم 

یبنلا دجسم  یخیرات  273ياهنوتس 

هضور 277ربنم و 

یبنلا دجسم  280ياههتسدلگ 

هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  282هرجح 

هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  مرح  حیرض  285دبنگ و 
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ریخا هرود  ات  یبنلا  دجسم  ياههعسوت  موس : 289لصف 

289هراشا

باطخ نب  رمع  يزاسون  291هعسوت و 

نافع نب  نامثع  يزاسون  292هعسوت و 

کلملادبع نب  دیلو  293هعسوت 

: یسابع يدهم  294هعسوت 

: يابتیاق ناطلس  يزاسون  295هعسوت و 

: ینامثع دیجملادبع  ناطلس  يزاسون  297هعسوت و 

: زیزعلادبع کلم  يزاسون  300هعسوت و 

ریخا نارود  رد  ّیبنلادجسم  هعسوت  مراهچ : 305لصف 

هعسوت حرط  305تیمها 

هعسوت حرط  306ياهیگژیو 

هعسوت حرط  ییارجا  307لحارم 

: 311اههتسدلگ

كرحتم 314ياهدبنگ 

: یجراخ یلخاد و  زابور  317ياهنحص 

تامدخ 318لنوت 

وردوخ 319هاگفقوت 

یتامدخ 320ياهانب 

اوه هیوهت  321متسیس 

يوبن مرح  قرب  323نیمأت 

اهنآ تخاس  لحارم  یبنلادجسم و  323ياهرد 

یگنر 325ياههرجنپ 

ماقرا رامآ و  نابز  زا  مجنپ : 326لصف 
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326هراشا

: 327يروآدای

یبنلادجسم مارحلادجسم و  هعسوت  ياهحرط  كرتشم  330ياهیگژیو 

یبنلادجسم مارحلادجسم و  هعسوت  ياهحرط  كرتشم  ياهیگژیو  مشش : 330لصف 

330هراشا

یقرب یتاسیسأت و  ياههناماس  رد  كرتشم  332ياهیگژیو 

ینییزت يرنه و  334ياهیگژیو 

( یعونصم  ) یتعنص 336گنس 

ناهج ياههناخراک  اههاگراک و  زا  337هدافتسا 

يرادهگن 338ریمعت و 

هعسوت ياهدرواهر  اهدمایپ و  متفه : 339لصف 

زکرم 351هرابرد 
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يزاسون هعسوت و  زا  يریوصت  هنیدم : هکم و 

باتک تاصخشم 

نیمادمحم هللادیبع  يدرک ، هسانشرس : 
Kurdi, Ubayd Allah Muhammad Amin

يرباص نیسح  همجرت  يدرک ؛ نیمادمحم  هللادیبع  فیلات  يزاسون / هعسوت و  زا  يریوصت  هنیدم : هکم و  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
.1380 رعشم ، رشن  نارهت : رشن :  تاصخشم 

ص 312 يرهاظ :  تاصخشم 
لایر x14500-93-6293-964 لایر ؛  x14500-93-6293-964 کباش : 

یلبق یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 
تسا هدرک  باختنا  سابع  دماح  رثا  يربکلا " هعسوتلا  هصق   " باتک زا  ار  باتک  نیا  ياهیقرواپ  مجرتم  تشاددای : 

سیونریز تروصهب  نینچمه  312 ؛ [ - 309 . ] ص همانباتک : تشاددای : 
خیرات هبعک --  عوضوم : 

تمرم يرادهگن و  هکم --  مارحلا ، دجسم  عوضوم : 
تمرم يرادهگن و  هنیدم --  یبنلا ، دجسم  عوضوم : 
يدوعس ناتسبرع  یمالسا --  ياههاگترایز  عوضوم : 

مجرتم  - ، 1345 نیسح ، يرباص ، هدوزفا :  هسانش 
دماح سابع ، هدوزفا :  هسانش 

DS248/م7ك4 1380 هرگنک :  يدنب  هدر 
953/8 ییوید :  يدنب  هدر 

م9269-80 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
ص:1

هراشا
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ص:2
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ص:11

مجرتم تشاددای 

ياههحفصیاج ياج  رد  مالسا  هزاوآرپ  نییآ  مان  یهلا . سدقم  ياهمرح  یحو و  هزاوآرپ  ياهنوناک  دنامالـسا و  هاگتـساخ  هنیدم  هکم و 
. تسا هارمه  ياپمه و  رهش ، ود  نیا  مان  اب  خیرات  نیّرز 

دهم هلآ » هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  رهـش   » هک ماـگنه  نآ  زا  تساـخرب و  هکم  زا  ینامـسآ  نییآ  هـب  توـعد  گـناب  نیتـسخن  هـک  زور  نآ  زا 
درتسگ ناهج  نارک  ات  نارک  رد  دیدرونرد و  ار  برعلا  ةریزج  ياهزرم  يدمحم  نید  هک  نامز  نآ  ات  دش  یناسنا  یهلا  ندمت  نیرتگرزب 
دیحوت نییآ  يارب  ناشخرد  ياهدـنیآ  زا  دوخ ، ياهینوگرگد  همه  يارو  رد  هک  نیزورما  مطالترپ  يایند  ات  نیزاغآ  ِناراـگزور  نآ  زا  و 

. تسا هدوبن  رود  ناناملسم  هجوت  نوناک  زا  هنیدم  هکم و  هاگچیه  دهدیم ، ربخ 
، رادید راظتنا  رد  اههدید  دشکیم و  َرپ  یحو  نوناک  ود  نادب  اهلد  تسا . نانآ  ياهوزرآ  لامآ و  هبعک  هنیدم  ناناملـسم و  زامن  هلبق  هکم 

. درامشیم ار  اههظحل 
. تساهمرح نیا  هعـسوت  اهانب و  يزاسهب  يزاسون و  هب  هجوت  سدـقم ، ياهمرح  نیا  هب  ناناملـسم  مامتها  ياههولج  زا  یکی  نایم ، نیا  رد 

. تفای ناوتیم  هلآ  هیلع و  هللا  یلصهَّللالوسر  تایح  ناراگزور  رد  ار  نآ  ياههناشن  دراد و  نهک  ياهنیرید  هتسجخ  شالت  نیا 
ییاهانب يرنه و  ییاهراکهاش  همه ، نآ  لصاح  هتفای و  رارمتـسا  یندوتـس  مامتها  نیا  دـنمجرا و  شـالت  نیا  اههدـس ، ناـیلاس و  رذـگ  رد 

هوکش رب  هک  تسا  هدننکهریخ 
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ص:12
. دیازفایم اهمرح  نیا  تیونعم 

. دیامنیم رتهدرتسگ  رتدنمهوکش و  رایسب  هتفریذپ ، تروصریخا  ياهههد  رد  هک  يزاسون  هعسوت و  مامتها ، نایم ، نیا  رد  هک  تسادیپرپ 
رد هژیو  هب  خـیرات و  لوـط  رد  هنیدـم  هـکم و  ياـهمرح  ياههعـسوت  اـهيزاسون و  زا  عماـج  شرازگ  دـیراد ، يور  ارف  کـنیا  هـک  یباـتک 

ۀـصق  » و ًاخیرات » ةرامع و  نافیرـشلا  نامرحلا  ۀـمظعملا و  ۀـبعکلا   » ياـهمان هب  یبرع  رثا  ود  زا  ینادرگرب  باـتک  نیا  تسا . ریخا  ياـهههد 
. تسا هدش  فیلأت  سابع » دماح   » و يدرک » نیما  دمحم  هَّللادیبع   » ملق هب  بیترت ، هب  هک  تسا  يربکلا » ۀعسوتلا 

هکم و نینچمه  یبنلا و  دجـسم  مارحلا ، دجـسم  هبعک ، يدوعـس ، ناتـسبرع  هرابرد  دـمآ  زور  ییاهیهاگآ  شخب  راهچ  رد  باـتک  نیا  رد 
. دوشیم هداد  رارق  رایتخا  رد  هنیدم 

: دسریم رظن  هب  هتسیاش  همجرت  نیا  زاغآ  رد  هتکن  دنچ  يروآدای 
پاچ هب  هعـسوت  حرط  نایاپ  رد  و  ۀعـسوتلا » ۀصق   » زا سپ  ًاخیرات » ةرامع و  نافیرـشلا  نامرحلا  ۀـمظعملا و  ۀـبعکلا   » باتک هک  اجنآ  زا  - 1

یقرواپ رد  تسا  هدمآ  هعسوتلا  ۀصق  رد  باتک  نیا  رد  دوجوم  تاعالطا  رب  نوزفا  هک  ار  ییاهیهاگآ  هداد و  رارق  هیاپ  نتم  ار  نآ  هدیسر ،
. میاهدروآ

ییاهریوصت هب  رـضاح  باتک  دیآ ، لصاح  اهيزاسون  اههعـسوت و  زا  رتینیع  رتسوملم و  یتشادرب  ناگدنناوخ  يارب  هک  فده  نادـب  - 2
. تسا هدش  هتسارآ  دنچ 

. تسا هدش  باختنا  هتفگشیپ  رثا  ود  زا  اهریوصت ، نیا  رتشیب 
، هتفگشیپ رثا  ود  ِنافلوم  دانتسا  دروم  ياهباتک  هعومجم  یخیرات ، ياهدانتسا  زین  رتشیب و  ياهیهاگآ  هب  ناگدنناوخ  یـسرتسد  يارب  - 3

. تسا هتفرگ  رارق  رایتخا  رد  همانباتک  رد 
باتک نیا  رشن  همجرت و  فلتخم  لحارم  رد  هک  رکسع  یضاق  ياقآ  نیملسملا  مالسالا و  ۀجح  بانج  زا  دنادیم  مزال  دوخ  رب  مجرتم  - 4

زا دناهتفریذپ و  ار  رثا  شیاریو  تمحز  هک  یخیش  اضر  دیمح  ياقآ  نیرید  تسود  زا  دناهتشاد ، مامتها  نادب 
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همه زا  ماجنارـس  دـناهدرک و  يراکمه  غیردیب  نانآ  اب  مجرتم  ياـهینزیار  رد  هک  يدـسا  یلع  دـیراورم و  اـضر  دـمحم  یمارگ  ناردارب 
هبعک يادخ  زا  ار  نانآ  شالت  دزم  هدومن ، يرازگساپس  دناهدرک ، شالت  هنادنمرنه  رثا  پاچ  ینیچفورح و  ییارآ ، هحفـصرد  هک  ینازیزع 

. دنک تلأسم 
دیـشخب و دنهاوخ  وا  رب  ار  مجرتم  یلامتحا  ياهاطخ  يور  نیمه  زا  تسا و  راک  اطخ  ناسنا  هک  تسین  هدیـشوپ  یمارگ  ناگدـنناوخرب  - 5

. درک دنهاوخن  غیرد  يروآدای  ییامنهار و  زا 
تسوا زا  قیفوت 

ناتسبات 1379 سدقم / دهشم  يرباصنیسح /
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فلؤم همدقم 

همه دـنراد ، تنوکـس  هراق  جـنپ  رد  یتیگ  ياج  ياج  رد  هتـشذگ و  رفن  درایلیم  کی  زرم  زا  هزورما  هک  دوخ ، ناوارف  رامـش  اـب  ناناملـسم 
رد ناج  دوخ  زامن  جنپ  رد  تبون  جنپ  دننکیم و  نآ  ترایز  راپسهر  لد  زور  ره  دش . اپرب  مدرم  يارب  هک  دنتـسه  ياهناخ  نیتسخن  هدادلد 

. دنیآیم دجو  هب  قوش  نیا  زا  دنیازفایم و  یگدادلد  قوش و  دننکیم ، يور  هبعک  يوس  هب  هاگره  دـنیوشیم و  نادـب  ندرک  يور  يوج 
ربمایپ مرح  رادید  هب  هدید  سپس  دنباتـشب و  نیتسخن  هناخ  نآ  رادید  هب  ات  دنک  ناشیزور  ياهرمع  ای  یجح  دنوادخ  هک  وزرآ  نیا  رد  همه 

ماقم نیرتکیدزن  هب  جاوم  بش  رد  شیادخ  هک  شنیرفآ  هناهب  نآ  رب  دنرازگب و  يزامن  تشهب ، غاب  نآ  مرح ، هضور  رد  دننک . ینارون  وا 
. دنتسرفب یتاولصو  دننک  یمالس  دهد ، راوج  شیوخ  ربرد  ار  وا  یگدنز  نیا  يادرف  رد  تسا و  هداد  راب  برق 

نیا زا  هک  ینآرق  ياون  تسا و  زادنانینط  یبنلا  دجـسم  غورف  رپ  ياههرانم  زا  مارحلا و  دجـسم  ینامـسآ  ياههتـسدلگ  زا  هک  یناذا  گناب 
ياهنوناک نیا  تمظع  هوکـش و  هب  زین  ار  ناناملـسمان  دنکیم و  نادنچ  دصار  ناناملـسم  یگدادلد  دسریم ، شوگ  هب  یحو  هاگلزنم  ود 

. تسا تیونعم  رتنوزفا  هچره  یّلجت  يارب  بسانم  يرتسب  هدننک  مهارف  دنکیم و  هریخ  ار  هدننیب  ره  هک  ییاهانب  دهدیم . هجوت  تیونعم 
هوکش رب  ریخا  ياهنارمع  اههعسوت و  هک  هنیدم ، هکم و  هوکش  رپ  سدقم و  ياهانب 
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نیا رامـش  رد  دنچ  ره  هدنراگن ، تسا . ناهوژپ  خیرات  ناراگنخیرات و  ناروشناد و  ناگدنـسیون و  نداد  لد  هجوت و  هتـسیاش  هدوزفا ، اهنآ 

هعـسوت ياهحرط  يارجا  راختفا  هک  ندال - نب  هعومجم  نوچ  يور ؛ نیا  زا  مه  دـهدیم . ياج  نانآ  فیدر  رد  ار  دوخ  اـما  تسین  ناـسک 
داتـسا دوخ ، ردـقیلاع  رواـشم  قیرط  زا  هعومجم  نیا  نوچ  دـسیونب و  يزیچ  هراـب  نیا  رد  دنتـساوخ  وا  زا  هتخاـس - دوخ  ِنآ  زا  ار  نیمرح 

اهراک و نیرتهتسیاش  زا  هک  دشاب  راگدنام  يدنس  خیرات و  يارب  يراگدای  ات  دراگنب  هنیمز  نیا  رد  یباتک  دنتـساوخ  يو  زا  روشاع ، فلخ 
نخـس تسا ، هدـش  هداهن  صـالخا  قبط  رب  هنیدـم  هکم و  ياـهمرح  میظع  ياههعـسوت  رد  یهلا و  رئاعـش  تشادـگرزب  فدـه  هب  هچنآ  زا 

دنچ ره  ات  دشوکیم  یگدنـسیون ، فرـش  تشادـساپ  رد  هکلب  دریذـپیم ، ار  یتساوخرد  نینچ  طقف  هن  هک  دوب  نآ  يو  خـساپ  دـیوگیم .
. دشک ریوصت  هب  تسا ، هدش  نآ  هب  هجوت  مرح و  هعسوت  لذب  هک  ار  تسه  همه  نآ  زا  یشخب 

ۀـصق  » ماـن اـب  يرگید  گنـسنارگ  ِباـتک  نیا ، زا  شیپ  ندـال ، نب  هعومجم  تسنادیم  هک  تفریذـپ  ار  داهنـشیپ  نیا  یلاـح  رد  هدـنراگن 
تاـیلمع نتفریذـپ  ناـیاپ  زا  لـبق  باـتک  نآ  راـشتنا  هک  اـجنآ  زا  اـما  تسا . هدرک  رـشتنم  ساـبع  دـماح  داتـسا  مـلق  هـب  يربـکلا » ۀعـسوتلا 

لیمکت تسا  هدرک  رـشتنم  هراب  نیا  رد  رتشیپ  ار  هچنآ  هعـسوت ، نتفرگ  ناـیاپ  اـب  هک  تسناد  نیا  رب  حالـصهسسؤم  هتفرگ ، تروصهعـسوت 
. دنک

اب دیامنیم  بسانم  دراد ، زین  ییاههدوزفا  هتبلا  تسا و  سابع  دماح  باتک  ياوتحم  رد  رظن  دیدجت  یعون  تقیقح  رد  رـضاح  باتک  نوچ 
هک تسا  یمان  ًاخیرات » ةرامع و  نافیرـشلا  نامرحلا  ۀمظعملا و  ۀبعکلا  . » دوش هداهن  يور  ارف  رگید  یملق  هب  دـیدج و  ياهماج  رد  ون ، یمان 

دنچره « (1) . » تسا ون  ياهماج  رد  نآ  زا  ياهلمکت  هکلب  هعـسوتلا ، ۀـصق  زا  ینادرگیور  يانعم  هب  هن  نیا  هداـهن و  شیوخ  رثا  رب  هدـنراگن 
رد مان ، بحاصیاههسسؤم  دارفا و  زا  یناوارف  رامش  اب  ندال  نب  هسسؤم 

تـسد هب  همظعملا  ۀـبعکلا  رب  نوزفا  ییاـهیهاگآ  هک  مه  باـتک  نیا  زا  ياهدـمع  ياـهشخب  هعـسوتلا  ۀـصق  باـتک  تیمها  لـیلد  هب  - 1
« مجرتم تسا «. هدمآ  یقرواپ  رد  هدش و  همجرت  هدادیم ،
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زین هدنراگن  هدرپس و  وا  هب  ار  باتک  نیا  ماجنا  فیلأت و  راک  هدنراگن ، ياهيراکمه  هقباس  لیلد  هب  اما  دراد  راک  رس و  رـشن  فیلأت و  راک 

. تسا هتشادن  غارس  راختفا  نیا  نتفریذپ  زج  یخساپ 
روخرد يرثا  هتـشادرب و  قیرط  نیا  رد  ار  اهماگ  نیتسخن  هک  تسا  سابع  دـماح  داتـسا  ِنآ  زا  هار ، نیا  رد  یماگـشیپ  راـختفا  همه ، نیا  اـب 

رد هدوب و  يو  یلـصا  ياههاگهیکت  عباـنم و  زا  یکی  وا  باـتک  هک  درادیمن  هدیـشوپ  هدـنراگن  تسا . هدروآ  دـیدپ  هنیمز  نیا  رد  ساـبتقا 
راک ینیگنـس  زا  يدایز  دـح  ات  باتک  نآ  زا  نتـسج  هرهب  و  تسا . باتک  نآ  راک  هلابند  عقاو  رد  هتـشاد  هضرع  هچنآ  ثحابم ، زا  يرایـسب 

. مهاوخیم باوث  شاداپ و  يو  يارب  داتسا  نآ  يادخ  زا  تسا . هتساک  هدنراگن 
: دیامنیم مزال  هتکن  دنچ  يروآدای  همدقم  نیا  رد 

ییاناوت يادخ  یهد  ییاناوت  قیفوت و  هب  همه  هکلب  وا ، دوخ  ناوت  تردـق و  ياکتا  هب  هن  هداهن ، يور  ارف  باتک  نیا  رد  هدـنراگن  هچنآ  - 1
ناس نیدب  ات  دهد  ورین  نآ  ماجنا  رب  ار  شیوخ  هدنب  دزاس و  مهارف  ار  نآ  لماوع  اههنیمز و  دنک  ریدقت  دهاوخب و  ار  يزیچ  نوچ  هک  تسا 

فیلأت ياههنیمز  بابـسا و  دنوادخ  هک  تسا  هنوگ  نیا  دریذپ . ققحت  وا  ياضق  دشوپ و  رد  لمع  هماج  تسا ، هدرک  ریدـقت  دوخ  وا  هچنآ 
دوجو هماج  هب  رـضاح  باتک  ات  تخیگنارب ، وا  یهارمه  یتسدـمه و  هب  یناراـی  ناتـسود و  تخاـس و  مهارف  هدـنراگن  يارب  ار  باـتک  نیا 

. دمآرد
. تسا هدنراگن  تسد  یهاتوک  روصق و  زا  هکلب  ریصقت ، زا  هن  دوش ، هدید  یللخ  ياههیام  باتک  رد  رگا  همه ، نیا  اب 

وا راتـسج  عوضوم  رد  هک  تسا  يراثآ  نامه  دـیوجیم ، هرهب  اهنآ  زا  دوخ  راک  رد  یفلؤم  ره  هک  يذـخآم  عباـنم و  هعومجم  اـًلومعم  - 2
اًلماک یخرب  هک  دراد  دوجو  ینوگانوگ  ناوارف و  عبانم  راثآ و  رـضاح  باتک  عوضوم  هرابرد  اما  تسا . مهارف  ام  دزن  هدـمآ و  دـیدپ  رتشیپ 

؛ تسا هدنکفا  اهنآ  خـیرات  نیمرح و  هب  یهاگن  باب ، ای  لصف  دـنچ  ای  کی  بلاق  رد  اما  تسا  یمومع  دـنچ  ره  یخرب  تسا و  یـصاصتخا 
ظاحل هب  دنچ  ره  اههمانرفس ، بدا و  خیرات ، ریسفت ، ثیدح ، ياهباتک  هنومن  يارب 

فلؤم www.Ghaemiyeh.comهمدقم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 353زکرم  هحفص 28 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:18
هدمع يور ، نیمه  زا  دیاش  دروخیم . مشچ  هب  اهنآ  راثآ  هنیدم و  هکم و  هرابرد  ییاههتـسناد  اهنآ  ياج  ياج  رد  اما  دـنایمومع  عوضوم 

. تسا ناسمه  دریذپیم  ماجنا  عوضوم  نیا  رد  هک  ییاهقیقحت  عبانم 
ناوتیمن چـیه  هک  دوشیم  دانتـسا  یماقرا  رامآ و  هب  هتخادرپ و  یخیرات  تباـث  ياـهتیعقاو  هب  ًاـبلاغ  عوضوم ، نیا  رد  هک  نآ  رگید  هتکن 

ًاقیقد باتک  کی  زا  یـصخشم  لصف  هک  دیآ  رظن  هب  نینچ  تسا  نکمم  هاگ  لیلد  نیمه  هب  درک . رظن  دـیدجت  اهنآ  رد  ای  داد  رییغت  ار  اهنآ 
دربتسد نارگید  یملع  شالت  درواتـسد  هب  نیـسپ  ِباتک  فلؤم  هک  تسین  انعم  نادب  رارکت  نیا  تسا . رگید  باتک  کی  زا  یلـصف  دننامه 

نیا اب  تسا . ناسکی  همه  دزن  ماقرا  رامآ و  نیا  یخیرات و  تباث  ياهتیعقاو  نیا  هک  ددرگیم  زاـب  نادـب  زیچ  ره  زا  شیب  هکلب  تسا ، هدز 
رد رگم  تسا ، هدـش  روآدای  ار  دانتـسا  نیا  هتخاس و  دنتـسم  دوخ  عبنم  هب  ار  نآ  هدرک  لقن  رگید  یباتک  زا  ار  ینتم  اـج  ره  هدـنراگن  همه ،

کی هب  نآ  نداد  تبـسن  زا  دراوم  هنوگ  نیا  رد  هک  دشاب ، هدـش  لقن  عبانم  زا  یناوارف  رامـش  رد  هدـش  تبث  روهـشم و  ياهرازگ  هک  ییاج 
. تسا هدمآ  عبنم  نامه  رد  اهنت  هرازگ  نآ  درب  نامگ  هدنناوخ  دابم  ات  هدش  يراددوخ  صخشم  عبنم 

ییـصاصتخا فیدر  هرامـش  اب  ار  اهنآ  اهنت  راصتخا  تیاعر  يارب  هدیزرو و  يراددوخ  اههحفـِصیقرواپ  رد  عبانم ، مان  رکذ  زا  هدـنراگن  - 3
قیاقح عاجرا  رد  نینچمه  تسا . هدروآ  تسرهف  نآ  رد  ار  عبنم  لماک  ماـن  هاـگنآ  هدـش و  روآداـی  دوشیم ، طوبرم  عباـنم  تسرهف  هب  هک 

ار هحفـصو  دلج  هرامـش  دراوم ، ریاس  رد  هدـیدن و  مزال  ار  عبنم  هحفـصهرامش  ندـش  روآدای  هدـمآ ، عبنم  دـنچ  رد  هچنآ  یخیرات و  ِتباث 
قیاقح ماقرا و  رامآ و  هب  هچنآ  ینعی  باتک ؛ نیا  ثحابم  زا  ياهراپ  دنچ  ره  - 4 « (1) . » تسا هدرک  يروآدای 

عبانم مان  یسراف ، ياهباتک  رد  لومعم  هویش  هیاپ  رب  عبانم  هب  هعجارم  ندرک  رتناسآ  يارب  یـسراف ، هب  نتم  نادرگرب  رد  مجرتم  هتبلا  - . 1
. تسا هتشاذگ  يور  ارف  همانباتک  رد  ار  باتک  تاصخشم  رگید  لماک و  مان  هاگنآ  هدروآ و  یقرواپ  رد  ار 
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هزات ياهشیدنا  بوچراچ  رد  دنکفیب و  اهنآ  هب  ون  یهاگن  تسا  هدیـشوک  هدـنراگن  اما  دـیآ ، رظن  هب  رارکت  دوشیم ، طوبرم  یخیرات  تباث 

هب طوبرم  تاعالطا  هب  ناوتیم  هلمج  نآ  زا  هک  تسا ، هقباسیب  باتک  نیا  رد  هدـش  حرطم  ثحاـبم  یخرب  نیا ، رب  نوزفا  دزادرپب . اهنادـب 
. درک هراشا  میهاربا  ماقم  لماک  يزاسزاب  زین  هبعک و  میمرت 

هک دشاب  یناسک  شالت  رب  نشور  یهاوگ  مود  هجرد  رد  یخیرات و  يدنس  تسخن  هجرد  رد  هک  تسا  نآ  باتک  نیا  فده  نیرتمهم  - 5
. دناهدرک تبث  خیرات  رد  ار  شیوخ  مان  ییاهراک  نینچ  اب 

ياهمیمرت هعـسوت و  خـیرات و  اهنت  ثحب ، هنماد  دـح  زا  شیب  یگدرتسگ  زا  زیهرپ  يارب  رثا و  مان  عوضوم و  بسانت  هب  باـتک ، نیا  رد  - 6
رگید نینچمه  هنیدـم و  هکم و  یمومع  خـیرات  هب  هدـش و  یـسررب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  مرح  یبنلا و  دجـسم  هبعک ، مارحلا ، دجـسم 
ثحب عوضوم  زا  ییاههبنج  هک  یثحابم  ای  اهناکم  زا  یخرب  هب  ارذگ  ییاههاگن  رگم  تسا ، هدشن  هتخادرپ  رهش  ود  نیا  یبهذم  ياهناکم 

. تسا هتخاسیم  نشور  ار  رضاح  باتک 
رتنوزفا و یحیـضوت  هب  هک  نآیب  دنکیم ، نایب  ار  یخیرات  قیاقح  زا  یـشخب  کی  ره  هک  تسا  دنچ  ییاهریوصت  هدنرادرب  رد  باتک  - 7

. دشاب زاین  یقیلعت  حرش و  ای 
ای ییوگرپ و  بانطا و  زا  هدیزرو و  يراددوخ  اهيزادرپنخس  يرایـسب  زا  باتک ، ياهریوصت  اهرادومن و  اهرامآ ، ياکتا  هب  هدنراگن  - 8

. تسا هدرک  رذح  هتخیمآههبش  ياهتیاور  حرط 
، هداهن نایم  رد  وا  اب  ار  ياهشیدـنا  هک  اهنآ  ینعی  دـناهدناسر ؛ يرای  ار  هدـنراگن  هنوگره  هب  هک  ییاههسـسؤم  دارفا و  همه  زا  نایاپ ، رد  - 9

دزن نانآ  شاداپ  ات  ماهدرواین  ار  ناسک  مان  دـنکیم . يرازگـساپس  دـناهداد ، ماجنا  شیارب  يراک  ای  هدرک و  هیدـه  وا  هب  ياهحول  ای  ریوصت 
يارب صلاخ  دناهدرک  هچنآ  ات  دوشن  هدروآ  ناشیا  زا  یمان  چیه  دناهتساوخ  دوخ  نانآ ، زا  يرایسب  هک  نانوچ  دشاب ، نادنچ  ود  دنوادخ 
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قیفوت هب  میربیم و  رس  هب  یلدمه  يراکمه و  رسارس  ییاضف  رد  ام  دنوادخ ، فطل  هب  هک  ارچ  ماهدرواین ؛ زین  ار  اههسـسؤم  مان  دشاب . ادخ 

. میاهدش جیسب  درادب  ناماس  هب  ار  روشک  مدرم و  راک  هک  یتمدخ  ماجنا  يارب  رگیدمه  تسد  هب  تسد  دنوادخ 
. مییوگیم ساپس  تسا  هداد  قیفوت  هچنآ  رب  ار  يادخ  هک  نآ  نخس  نیرخآ 

يدرک نیما  دمحم  هَّللادیبع  « (1) .« » دید دنهاوخ  ار  ناتراک  نانمؤم  وا و  ربمایپ  ادخ و  هک  دیهد  ماجنا  شیوخ  راک  وگب  »

105 هبوت : - 1
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یحو نیمزرس  لوا : شخب 

هراشا
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خیرات هب  یهاگن  لوا : لصف 

ياهندـمت هراوهگ  رـشب ، خـیرات  ياـههرود  نیزاـغآ  ناـمه  زا  برعلا  ةریزج  هک  دـنراد  رتاوـت  تقیقح  نیا  رب  ینید  یخیراـت و  ياـهنتم 
لوـفا هـب  ور  سپ  نآ  زا  هدرک و  يرپـس  ار  شیوـخ  تـمظع  هوکــش و  نارود  هدوـمن ، خر  يرگید  زا  سپ  یکی  هـک  تـسا  هدوـب  یمیظع 
رواجم قطانم  ناگیاسمه و  اب  دوخ  رمع  نارود  رد  هتفای و  رارقتسا  هریزج  نیا  دابآ  ياهنیمزرـس  اهتشد و  رد  اهندمت  نیا  دناهتـشاذگ .

نیدم دومث و  برعلا و  ةریزج  بونج  رد  داع  أبس و  سیدج ، مسط ، دناهدرک . یط  ار  اوزنا  زا  ییاههرود  زین  هاگ  هدوب و  ییاهدنویپ  ياراد 
نایم زا  سپس  هدوب و  رادروخرب  تمظع  هوکش و  زا  نیمزرس  نیا  رد  يراگزور  هک  دنتسه  ینهک  ياهندمت  زا  ییاههنومن  نآ ، لامش  رد 

. دناهتفر
هک دوش  يریذـپان  لاوز  ِیخیراـت  ندـمت  هراوـهگ  هریزج  نیا  هک  هتفرگ  رارق  نیا  رب  يدـنوادخ  میکح  تمکح  یلزا و  هدارا  همه ، نیا  اـب 

ار نآ  هداد و  هدژم  ار  نیمزرس  نیا  یعقاو  خیرات  زاغآ  رس  هدومن  خر  هک  هاگنآ  هدوب و  نآ  يارب  زاس  هدامآ  يرتسب  نیشیپ  ياهندمت  همه 
. تسا هدرک  هدامآ  يارس  ود  تداعس  يارب 

نز درادب و  اپرب  ار  نهک » هناخ   » نآ دومرف  ار  ناربمایپ  ردپ  میهاربا ، درک و  بیصن  گرزب  يراختفا  ار  نیمزرس  نیا  دنوادخ  هک  دوب  نینچ 
راختفا و هیام  يرقلاّما و  رود  نادنچ  هن  ياهدنیآ  رد  ات  دهد  لزنم  « (1) ، » عرز تشِکیب و  نابایب  نآ  هکم ، رد  ار  دوخ  نادنزرف  و 

« مجرتم میهاربا «. هروس  هیآ 37 ، هب  هراشا  - 1
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همه ياین  هک  دـنزرف  نیا  لسن  زا  يو ، ناگداز  لیعامـسا ، کـمک  هب  هناـخ  نآ  ياـههیاپ  ییاـپرب  زا  سپ  و  دوش ، برعلا  ةریزج  يدـنلبرس 
ناج نآ  رادـید  مد ، ره  هک  ددرگ  نامدرم  هاگـشیامه  اهیگدادـلد و  هاگیاج  لصاحیب ، ناـبایب  نآ  دـنراذگ و  ینوزف  هب  ور  تسا ، برع 

. دنروآ نیمزرس  نادب  ار  شیوخ  يایند  ياهدرواتسد  دننک و  نآ  گنهآ  يوس  ره  زا  مدرم  دیازفا و 
لـسن زا  هکم و  مدرم  نایم  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصهَّللادبع  نبدـمحم  ترـضح  دوخ ، ِربمایپ  نیرخآ  تمکح ، هدارا و  نامه  هب  دـنوادخ 

برعلاةریزج رـس  ات  رـس  هب  اجنآ  زا  هنیدـم و  هب  هکم  زا  وا  توعد  دـناوخب و  یتسرپ  هناگی  هب  ار  مدرم  ات  دـنیزگیمرب  مالـسلا  هیلع  میهاربا 
. دوش رتسگ  یتیگ  ددرونرد و  زین  ار  نیمزرس  نیا  ياهزرم  درتسگب و 

يداصتقا یـسایس و  ینید ، یعاـمتجا ، لوفا  ياـههرود  نیرتتخـس  زا  یکی  برعلا  ةریزج  هعماـج  هک  دـش  هتخیگنارب  یناـمز  ادـخ  ربماـیپ 
. دسرن نادب  زین  يزاورپدنلب  لایخ  چیه  هک  تفای  تسد  یتمظع  هوکش و  هب  زیخاتسر ، نآ  يادرف  رد  اما  دنارذگیم ، ار  شیوخ 

تکرح هب  ار  برع  هعماـج  تسا  هتـسناوتن  یمالـسا  هشیدـنا  مالـسا و  هزادـنا  هب  زیچ  چـیه  هک  تسا  هدرک  تباـث  یعاـمتجا  ياـهشهوژپ 
هیلع و هللا  یلـصادخ  لوسر  توعد  وترپ  رد  مالـسا  هک  هاگنآ  دنارب . ینوگرگد  تفرـشیپ و  يوس  هب  ار  نآ  دراذـگب و  رثا  نآ  رد  دراداو ،

هللا یلصادخ  لوسر  هچ ، تساخرب ؛ تفرشیپ  لوحت و  يوس  هب  دمآرد و  شالت  تکرح و  هب  برع  هعماج  دومن ، خر  نیمزرـس  نیا  رد  هلآ 
يور رب  ار  ناـشلقع  ناـج و  هدـید  درکیم و  افوکـش  ار  نآ  نادـنزرف  ِدرخ  هک  دوـب  هتـشاد  هضرع  هعماـج  نیا  هب  ار  ياهدـیقع  هلآ  هـیلع و 

. دوشگیم دنتشاد ، تیلهاج  راگزور  رد  هک  اهشزرا  نآ  اب  توافتم  يدیدج ، ياهشزرا 
ار ناشیلهاج  یتنـس  هاگدـید  ترخآ ، اـیند و  یگدـنز  هب  یتسه و  هب  ون  یهاـگن  يوس  هب  ناـنآ  ندومن  هار  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
، یگتخیسگ مه  زا  یگدنکارپ و  ینالوط  نارود  زا  سپ  ار  نانآ  دوشگ . هعماج  هتفهن  ياهدادعتسا  ییافوکـش  رب  ار  هار  تخاس ، نوگرگد 

چیه هک  تخاس  لدب  یناردارب  هب  ار  هعماج  دارفا  درک و  لّوحتم  ار  برع  یـسایس  یعامتجا و  ياهماظن  دناشک . یگچراپکی  تدـحو و  هب 
هب ناشیدـنبیاپ  ینید و  یهاگآ  زا  ناشیرادروخرب  هزادـنا  دـنوادخ ، دزن  نانآ  يرترب  كالم  اـهنت  دـنرادن و  رگیدـمه  هب  يرترب  تواـفت و 

. تسا یعامتجا  يدرف و  ياهراتفر  رد  نید  ماکحا  لوصا و 
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دـیدرون و رد  رواـجم  ياهنیمزرـس  يوس  هب  ار  نآ  ياـهزرم  تفرگرب ، رد  ار  هریزج  هبـش  نیمزرـس  همه  وـن » نییآ  هشیدـنا و   » هک هاـگنآ 
، ینالوط ياـهلاس  يارب  هک  دـش  زاـغآ  رـشب  خـیرات  رد  ینیون  ِندـمت  نارود  ناسنیدـب  و  دروآرد ، مالـسا  هب  ار  اهنیمزرـس  نآ  ناـمدرم 

گرزب باتک  ياج  ياج  رد  هک  داد  صاصتخا  دوخ  هب  خیرات  رد  یهاگیاج  نانچ  ندمت  نیا  دـندرک . يربهر  ار  نآ  ناناملـسم  اهبرع و 
. دروخیم مشچ  هب  ناناملسم  اهبرع و  زا  ینشور  ياههحفص  ، اهندمت خیرات 

رد مالـسا  ناهج  رد  ار  یگدنام  بقع  یـشاپورف و  زا  ینارود  داد و  مه  تسد  هب  تسد  ناهنپ  ادیپ و  یلماوع  تشذگ و  اههدـس  اهههد و 
دیکـشخن و زگره  هزاوآرپ  ندـمت  نیا  هشیر  هتبلا ، داـهن . لوفا  هب  ور  یمالـسا  گـنهرف  ندـمت و  رهاـظم  زا  يرایـسب  هجیتن  رد  دروآ و  یپ 

نیا اب  دومن . خر  يرگید  نآ  هاگ  رهـش و  نیا  رد  هاگ  دنام و  یقاب  رترود ، ياهنیمزرـس  رد  دنچره  ندمت ، نیا  يارب  ییاههاگیاپ  نانچمه 
. درک ظفح  ندمت  نیا  دهم  ناونع  هب  ار  دوخ  هاگیاج  نانچمه  برعلاةریزج  همه ،
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هاگن کی  رد  يدوعس  ناتسبرع  مود : لصف 

هراشا

«(1)»

تیعقوم

زا تیوک ، قارع و  ندرا ، اب  لامش  زا  هتفرگ و  رارق  قرش  تمس  رد  سراف  جیلخ  و  برغ ، تمس  رد  خرـس  يایرد  نایم  يدوعـس  ناتـسبرع 
. تسا زرم  مه  نامع  رطق و  نیرحب ، یبرع ، هدّحتم  تاراما  اب  قرش  زا  نمی ، يروهمج  اب  بونج 

لحاس لیام ، ًابیرقت 1100  يدـیم  اـت  هبقع  زا  نآ ، یبرغ  لـحاس  لوط  دـسریم و  عبرم  رتمولیک  هب 2240000  يدوعس  ناتـسبرع  تحاسم 
لیام زین 880  سراف  جـیلخ  ات  يدـیم  زا  باعـشم 850 و  سأر  اـت  هبقع  زا  نآ  زرم  لوط  لـیام و  رطق 300  اـت  باعـشم  سأر  زا  نآ  یقرش 

. تسا

ییایفارغج تیعضو 

رد هگلج  نیا  دباییم . توافت  فلتخم  قطانم  رد  نآ  يانهپ  هک  دراد  دوجو  یلحاس  ياهگلج ، لحاس  لوط  رد  خرس و  يایرد  تازاوم  رد 
هب ثیل »  » ات نازیج »  » هلصاف رد  دوشیم و  هتساک  ضرع  نیا  زا  میوریم ، شیپ  لامش  تمس  هب  هچ  ره  دراد و  انهپ  لیام  یبونج 40  قطانم 

لامش فرط  هب  كدنا  یتفاسم  زا  سپ  دسریم و  لیام  هب 10  هجولا  هقطنم  رد  30 و 

ص 11 مالعالا ، ةرازو  هیدوعسلا ، ۀیبرعلا  ۀکلمملا  کن : - 1
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هلمج نآ  زا  هک  دـناهتفگ  هماهت »  » ار نآ  ياهشخب  و  مئاهت »  » ار یلحاـس  هگلج  نیا  دوریم . ناـیم  زا  یلک  هب  هبقع ، جـیلخ  یکیدزن  رد  و 

. دراد دوجو  یناوارف  ياهرازهروش  یلحاس  هقطنم  نیا  رد  نمی . ریسع و  زاجح ، هماهت  تسا :
يداو عبنی ، يداو  ضمح ، يداو  هک  دراد  ربرد  ار  یگرزب  ياهيداو  دوخ  هتفرگ و  رارق  یعفترم  لابج  هلسلس  تشد ، نیا  قرش  تمـس  رد 
برغ تمس  هب  لابج  هلسلس  نیا  ياههوک  هک  اج  نآ  زا  تساهنآ . نیرتمهم  زا  ریسع  هقطنم  رد  هشیب  يداو  دوتع و  يداو  نینچمه  همطاف و 

نیا دربیم . هارمه  هب  دوخ  اـب  یناوارف  تفربآ  دوشیم ، ریزارـس  اـههوک  نیا  زا  هک  ییاـههناخدور  تسا  يدومع  هبـش  دـنت و  یبیـش  ياراد 
. تسا هدرک  زیخلصاح  ار  هقطنم  نآ  یضارا  رما  نیمه  دوشیم و  نیشن  هت  یلحاس  تشد  رد  تفربآ 

برغ رد  سپــس  اـپ و  هـب 8000  هـکم  برغ  قطاـنم  رد  تساــپ و  ریـسع 9000  یحاون  ینعی  یبوـنج ؛ هقطنم  یناتـسهوک  هراوـید  عاـفترا 
تمس هب  عافترا  نیمه  اب  ًابیرقت  دسریم و  اپ  هب 3000  هنیدم  يذاحم  قطانم  رد  دنور  نیا  همادا  اب  دباییم و  شهاک  هب 4000  بهذلادهم 

. دباییم همادا  لامش 
هب دوخ  هک  ءانهد ، هقطنم  رد  تساپ و  ات 6000  زا 4000  نآ  عافترا  هک  هتفرگ  رارق  دجن  تالف  یناتسهوک ، هراوید  نیا  قرش  رد  هلصافالب 

دراد و رارق  نآ  رد  رـساود  يداو  هک  ياهقطنم  هب  بونج  تمـس  زا  تالف  نیا  دـباییم . شهاک  اپ  هب 2000  دوشیم ، یهتنم  سراف  جـیلخ 
. دوشیم یهتنم  تسا ، یلاخلاعبر  يارحصیزاوم 

دجن رد  دـسریم . ندرا  قارع و  ياهزرم  نینچمه  لـئاح و  هقطنم  هب  دراد و  همادا  لـیام  دودح 900  ات  لامش  تمـس  رد  دجن  ياهتشد 
تمـس زا  هک  قیوط  لابج  هلـسلس  نینچمه  یملـس و  اجا و  ياههوک  ضریوع و  ضراع و  ياهيدنلب  هک  دراد  دوجو  یناوارف  ياهيدـنلب 

. تسا هلمج  نیا  زا  هدش ، هدیشک  دوفن  ِرازنش  یبرغ  لامش  تمس  هب  برغ  بونج 
یلاخلاعبر يارحصبرغ  قرش و  تمـس  ود  زا  ییاههنابز  تروصهب  هک  تسا  ینـش  ياههپت  هدنرادربرد  لکـشهکیراب و  ییاههقطنم  دوفن » »

ياههکیراب نیا  ياهیگژیو  زا  ددنویپیم . رگیدمه  هب  ریبک  دوفن  رد  دباییم و  دادتما  لامش  فرط  هب 
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دـننکیم و دـشر  اهنآ  رد  ناهایگ  یمـسوم  ياهناراب  شراـب  ماـگنه  هب  اـهنت  تسا و  لـصاحیب  کـشخ و  هراومه  هک  تسا  نآ  یناـبایب 

. درک هدافتسا  ماد  يارچ  يارب  ناهایگ  نیا  زا  ناوتیم 
. تسا هدوب  یلخاد  ياهچایرد  یسانشنیمز  هتشذگ  ياههرود  رد  ًالامتحا ، هک  دراد  دوجو  یناوارف  ياهرازهروش  دجن  یلخاد  قطانم  رد 
حطس هب  کیدزن  عافترا  سراف و  جیلخ  لحاوس  هب  ات  دباییم  شهاک  عافترا  جیردت  هب  ءانهد  هقطنم  رد  ینعی  دجن ؛ تالف  قرش  تمـس  زا 

. تسا هتفرگ  رارق  هقطنم  نیا  رد  ناتسبرع  یتفن  ياهنادیم  دسریم . ایرد 
يدوعس ناتسبرع  هشقن 
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ییاوه بآ و  تیعضو 

اب مرگ  ییاهناتـسبات  تسامرفمکح . ییاوتـسا  هبـش  ياوه  بآ و  هدش ، عقاو  خرـس  يایرد  رانک  رد  هک  ناتـسبرع  برغ  یلحاس  هقطنم  رد 
نیا رد  یفیفخ  ياهناراب  هیروف ، ات  ربماون  ياههام  هلـصاف  رد  ینعی  لصف ؛ نیا  رد  هاگ  دراد و  لدـتعم  ییاهناتـسمز  ـالاب و  ياوه  تبوطر 

. درابیم قطانم 
هاگ دجن ، تالف  عافترا  لیلد  هب  تسا و  درس  کشخ و  ییاهناتـسمز  مرگ و  ًاتبـسن  کشخ و  ییاهناتـسبات  ياراد  ناتـسبرع  ینایم  قطانم 

. دریگیمرب رد  ار  قطانم  نیا  هدنزوس ، يامرس  زا  ییاهجوم 
، یبآ عبانم  ایرد و  هب  ندوب  کیدزن  لیلد  هب  هک  توافت  نیا  اب  تسا ، ینایم  قطانم  دننامه  ًابیرقت  اوه  بآ و  رظن  زا  ناتسبرع  یقرـش  هقطنم 

. دباییم يریگمشچ  شیازفا  هقطنم  نیا  رد  اوه  تبوطر  ناتسبات  لصف  رد 

ناتسبرع روشک  ناشن 

رارق نآ  نییاپ  رد  عطاقتم  یبرع  هدـیمخ  ریـشمش  ود  هک  تسامرخ  تخرد  کی  زا  يدامن  هدـنرادربرد  يدوعـس  ناتـسبرع  یهاشداپ  ناشن 
ياههرود رد  برعلا  ةریزج  نانکاس  یگدنز  رد  نآ  رثا  نیمزرـس و  نیا  رد  نآ  یناوارف  امرخ ، تخرد  دامن  زا  هدافتـسا  لیلد  تسا . هتفرگ 

ریذپناکما تلادع  وترپ  رد  زج  شیاسآ  هافر و  هک  تسانعم  نادب  زین  عطاقتم  ياهریشمش  نایم  رد  نآ  نتفرگ  رارق  تسا و  خیرات  فلتخم 
. تسین
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یجراخ تسایس 

سنارفنک نامزاس  برع ، هیداحتا  دحتم ، للم  نامزاس  ياضعا  زا  لقتسم و  یمالسا و  یبرع - تسا  يروشک  يدوعس ، ناتـسبرع  ِیهاشداپ 
. تسا یللملانیب  ياهنامزاس  نیا  زا  یخرب  ناراذگهیاپ  زا  دهعتم و  ریغ  ياهروشک  یمالسا و 

. دنکیم در  ار  یماظن  نامیپ  هنوگره  هب  نتسویپ  تسا و  دهعتم  ریغ  ياهروشک  هعومجم  وضع  يدوعس  ناتسبرع 
تفن هدـننک  رداصبرع  ياهروشک  نامزاس  زین  و  کـپواآ )  ) تفن هدـننک  رداـصیاهروشک  ناـمزاس  یلـصا  ياـضعا  زا  نینچمه  روشک  نیا 

دنبیاپ و تفن  دروم  رد  لادتعا  تسایس  هب  روشک  نیا  دراد . هدهعرب  یلاعف  شقن  نآ  دیلوت  حطس  تفن و  تمیق  نییعت  رد  تسا و  کپوا ) )
هنیمز رد  يوردـنت  هنوگره  اـب  یناـهج  هاـفر  حطـس  رد  يدـج  بیـسآ  زا  يریگولج  یناـهج و  داـصتقا  تاـبث  تمالـس و  ظـفح  فدـه  هب 

. تسا فلاخم  یتفن  ياهتسایس 
اب دنناوتب  ات  تسا  هداد  شیازفا  یناهج  ِیلام  يرابتعا و  تاسـسؤم  رگید  لوپ و  یللملانیب  قودنـصرد  ار  دوخ  هیامرـس  نینچمه  ناتـسبرع 

. دنهد خساپ  هعسوت  لاح  رد  ریقف و  ياهروشک  ماو  ياهتساوخرد  هب  يرتشیب  ییاناوت 
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دیحوتهناخ هبعک ، مود : شخب 

هراشا
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هاگن کی  رد  هبعک  لوا : لصف 

نیمز هرک  يور  رب  هبعک  تیعقوم 

يراق یلع  اّلم  تسا . هدش  هدیـشک  فارطا  هب  اج  نآ  زا  نیمز  تسا و  نیمز  زکرم  هدش ، هتخاس  نآ  رب  ادخ  هناخ  هک  ياهطقن  دوشیم  هتفگ 
نوچ تسا : هتفگ  هک  دنکیم  لقن  دهاجم ، نارسفم ، ياوشیپ  زا  نیمزرـس ، نیا  تلیـضف  رد  طسوتملا » کسنملا  یف  طسقتملا  کلـسم   » رد
بآ درک . یلجت  اوه  رب  تسیرگن و  بآ  رد  دیرفآ ، بآ  رب  ار  شیوخ  شرع  نیمز ، اهنامـسآ و  ِشنیرفآ  زا  شیپ  لاس  رازه  ود  دنوادخ ،

هزادنا هب  ياهتخادگ  هکلب  ياهعطق ، بآ  نیا  زارفرب  دیرفایب . دود  نآ  زا  ار  نامـسآ  دنوادخ  تساخرب و  دـنلب  يدود  نآ  زا  دـش و  مطالتم 
. دش هدیشک  هدرتسگ و  فارطا  زا  هاگنآ  هدیرفآ و  هعطق  نیمه  زا  نیمز  دنام . ياج  رب  تیب  نیمزرس 

هاگ يوس و  نیدب  هاگ  ياهحول  ناسهب  دوبن و  مارآ  نیمز  هعطق  نیا  هک  اج  نآ  زا  اما  تفرگ . مان  يرقلا » ّما   » هبعک نیمزرس  يور ، نیمه  زا 
زا تسا و  سیبقوبا  اههوک  نیا  نیتسخن  دنـشاب . هحول  نآ  هدننک  راوتـسا  ياهنوتـس  ات  دیرفایب  ار  اههوک  دنوادخ  دشیم ، جک  يوس  نادـب 

«(1) . » تفریذپ تروصنیمز  هعطق  نیا  رب  هبعک  يانب  هاگ  نآ  سپ  دنمان . اههوک ) رد  ام   ) لابجلا ّما  ار  نآ  يور  نیمه 

ص 98 مارحلا ، هَّللا  تیب  یلا  هرمعلا  جحلا و  - 1
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؟؟؟ ییایفارغج تیعقوم  ریوصت 

هبعک ياهمان 

: تسا هدش  هدناوخ  دنچ  ییاهمان  هب  هبعک 
یگتسجرب يدنلب و  هب  ار  نآ  زین  یخرب  ددرگیمرب . بعکم  لکـش  نتـشاد  هناخ و  ِندوب  شوگ  راهچ  هب  يراذگ ، مان  نیا  لیلد  هبْعَک ؛ - 1

«(1) . » دناهداد تبسن  انب  نیا 

هتفگ هک  دـنکیم  لقن  دـهاجم  زا - دوخ  ریـسفت  رد  يوغب  تسا : هدـمآ  توافتم  ییاهتیاور  هبعک » هب « ادـخ  هناخ  يراذـگمان  هرابرد  - 1
: تسا هتفگ  لتاقم  دـمانیم . هبعک » ار « شوگ  راهچ  هناخ  ره  برع  هک  ارچ  دـناهدیمان ؛ هبعک  ندوب ، شوگ  راـهچ  لـیلد  هب  ار  هبعک  تسا :

نیمز زا  هک  يور  نآ  زا  هبعک  هدـش : هتفگ  دـناهدیمان . هبعک  تـسین  ییاـنب  نآ  نورد  تسادـج و  اـهانب  رگید  زا  هـک  يور  نآ  زا  ار  هـبعک 
ره دیوگ : هیاهن  رد  ریثا  نبا  ددرگیمرب ؛ ندز  نوریب  یگتـسجرب و  هب  بعک  يانعم  لصا  هک  ارچ  هدـش ؛ هدـناوخ  مان  نیدـب  تسا  هتـسجرب 

لیلد هب  هبعک  دنیوگ : نینچمه  تسا . هتفرگ  مان  هبعک  ادخ  هناخ  زین  ییانعم  دربراک  نیمه  زا  تسا و  بعک  دـشاب  دـنلب  هتـسجرب و  هک  زیچ 
« مجرتم ص 73 «. هعسوتلا ، ۀصق  تسا . هدش  هدناوخ  مان  نیدب  ندوب  شوگ  راهچ 
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. قیتَعلا ُتَیب  - 2
. مارحلا ُتَیب  - 3

 ... دنگوس انب  نیا  يادخ  هب  ینعی  ۀِّینَبلا ؛» ِهِذه  ُّبَر  َو  ال  : » دیوگ دوخ  دنگوس  رد  برع  هک  نانچ  هیقب ، نزو  رب  هَِّیَنب ؛ - 4
. میهاربا ۀِّیَنب  - 5

. دریگ مان  هلبق  دوش  يور  نادب  هچ  ره  هک  ارچ  دننک ؛ يور  نادب  مدرم  هک  ببس  نادب  هْلِبق ؛ - 6
. دناهدیمان سمح »  » یخیرات نوتم  رد  هبعک ، هب  باستنا  اب  ار  شیرق  ءاسْمَح ؛ - 7

ياهناخ مان  رومعملاتیب  رگید ، يریسفت  ربانب  تسا . هدش  زاربا  رومعملا » تیب   » هرابرد هک  ییاهریسفت  زا  یکی  ربانب  هتبلا  روُمْعَملا ؛ ْتَیب  - 8
«(1) . » هبعک تازاوم  هب  نامسآ و  رد  تسا 

هبعک تلیضف 

هبعک هک  اهتلیـضف  یخرب  زا  ناوتیم  ناـیم  نیا  رد  اـما  تسا . ناـیاپیب  اهتلیـضف  نیا  هچ ، دروآ ؛ ناوتن  رامـش  رد  ار  هبعک  ياهتلیـضف 
: درک دای  هدش ، رومان  اهنادب 

، نآ رد  ات  دش  هداهن  مدرم  همه  يارب  نیمز  رد  هک  تسا  ياهناخ  نیتسخن  اجنآ  ددرگیم : زاب  هبعک  هب  اهنیتسخن » اهزاغآ و   » زا يرایـسب  * 
نیتسخن ماجنارس  و  دنتخاس ؛ ار  نآ  همه ، میهاربا ، مدآ و  ناگتشرف و  هک  تسا  یتیب  نیتسخن  دنریگ ؛ دوخ  هلبق  ار  نآ  دنتـسرپب و  ار  يادخ 

. دش فاوط  نآ  درِگ  رب  حون  نافوط  زا  سپ  هک  تسا  نیمز  هاگشتسرپ 
زا مدرم  هک  تسا ، نامدرم  همه  ِیگشیمه  ندروآ  هانپ  ندمآ و  درگ  هاگیاج  هَّللا  تیب  * 

ص 120 هنیدملا ، ۀکم و  نیب  لیضفتلا  یف  ۀنیبملا  ججحلا  - 1
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، ون يرادید  ای  هرابود ، ای  نیزاغآ و  ياهبوت  ای  باوث ، ندروآ  گنچ  هب  ای  هرمع ، جح و  رارکت  ای  هرمع ، ای  جح  فده  هب  نیمز  ياج  ياج 

نیا همه  هب  ای  یگدادـلد و  قوش و  رـس  زا  ای  دوخ و  ياـیند  نید و  لاـح  ندروآ  ناـماس  هب  اـی  تیب ، راوج  رد  ندـنام  ندـش و  رواـجم  اـی 
. تسا ندروآ  هانپ  دنمازس  نادواج و  هاگیاج  هک  دننکیم ، نآ  ترایز  گنهآ  اهفده 

اهنت سکره  ددرگن و  زاب  تسا ، هدرک  تنامـض  شیادخ  هک  یتشهب ، يونعم و  يدرواتـسد  اهشاداپ و  اب  زج  دنک  نآ  گنهآ  سک  ره  * 
صالخا اب  سک  ره  و  دـنام ، ار  دازون  یلفط  هک  دوش  هتـساریپ  هانگ  زا  ناسنآ  ددرگ ، زاب  نوچ  دـنک ، نآ  ِگنهآ  تیب ، رد  زامن  هزیگنا  هب 

. دیآرد تشهب  هب  باسحیب  دهد  ناج  هار  رد  ددنب و  رب  نآ  ترایز  رفس  راب 
ار نآ  رگا  هک  نانوچ  تسا ، نانآ  نایم  رد  تداعس  ریخ و  ندش  ریزارس  ببس  ناملـسم ، تما  يوس  زا  هتـسجخ  هناخ  نیا  تشادیمارگ  * 

. دنوش هابت  دوخ  دنرادن  یمارگ 
دنک و تاهابم  ناگتـشرف  دزن  ناگدننک  فاوط  هب  دـنوادخ  و  دـنک ، يربارب  هدرب  کی  ندرک  دازآ  اب  هناخ  نیا  درگ  رب  فاوط  راب  تفه  * 
هک نآ  هب  طورـشم  هتبلا  دنامن . هانگ  چیه  ار  هدـننک  فاوط  هک  هیاپ  نادـب  ات  دوش ، ناهانگ  شزرمآ  ببـس  هناخ  نیا  درگ  رب  ناوارف  فاوط 

. دناوخب لد  هب  نابز و  هب  ار  وا  هتسویپ  دشاب و  ایوگ  یتسرپ  هناگی  راعش  ریبکت و  دمح و  دنوادخ ، رکذ  هب  شنابز  فاوط  ماگنه  رد 
رد هدننک  فاوط  يارب  ار  يرامـشیب  یهلا  شاداپ  نازوس  باتفآ  شبات  ای  ناراب و  لوزن  ماگنه  دننامه  تخـس  طیارـش  رد  هبعک  فاوط  * 

. دوشن یلاخ  هدننک  فاوط  زا  هاگ  چیه  هبعک  هک  تسا  ببس  نادب  هدژم  نیا  دروآ . یپ 
. تسا هتخاس  دونشخ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلصدمحم  دوخ ، ربمایپ  رذگهر  نیا  زا  هتشاد و  یمارگ  هلبق »  » راختفا ناشن  هب  ار  هبعک  دنوادخ ، * 

: دیامرفیم هراب  نیا  رد  میرک  نآرق  رد  دنوادخ 
يور سپ  مینادرگرب . يوش  دونشخ  نادب  هک  ياهلبق  هب  ار  وت  ات  شاب  سپ  مینیبیم . کین  ار  نامـسآ  رد  تیور  ندینادرگ  يوس  ره  هب  ام  »

نیا هک  دننادیم  کین  باتک  لها  تقیقح  رد  دـینادرگب . نآ  يوس  هب  ار  دوخ  يور  دـیدوب  اج  ره  و  نک ، مارحلا  دجـسم  يوس  هب  ار  دوخ 
«(1) .« » تسین ربخیب  دننکیم  هچنآ  زا  ادخ  تسا و  تسرد  اج و  هب  ناشراگدرورپ  بناج  زا 

144 هرقب : - 1
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يدام و ماظن  ناـماس  يارب  يزکرم  ینعی  مدرم  ناـماس  و  « (1)  » ماوق هیام  ار  كاپ  سدـقم و  هناـخ  نآ  هبعک  دـنوادخ ، هک  نآ  ماجنارـس  * 

تدحو ِدامن  هناگی  نآ  وترپ  رد  دننک و  يور  نادب  دنریگ و  يوس  تمـس و  نآ  زا  هشیدنا ، راک و  ره  رد  ات  داد  رارق  نانآ  یگدـنز  يونعم 
ار نآ  ییانـشور  دـناشفیب و  ار  دـیحوت  وترپ  هبعک  ناس  نیدـب  دـنزاس و  گنهامه  ار  شیوخ  یگدـنز  ياـههمانرب  فادـها و  یلدکـی ، و 

. دننکارپب یتیگ  رسارس  رد  دناهدمآ ، فاوط  هب  هک  یناناملسم 

« مجرتم .» 97 هدئام : ِساَّنِلل » ًاماَِیق  َماَرَْحلا  َْتیَْبلا  َۀَبْعَْکلا  ُهَّللا  َلَعَج  هیآ « هب  هراشا  - 1
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هبعک هچخیرات  مود : لصف 

هچخیرات فیرعت 

تـسرهف نآ  رد  هک  دراد  تشون  دوخ  همانیگدـنز  اـب  ار  يدـننامه  نیرتشیب  نآ ، دـننامه  اـی  رهـش و  کـی  اـی  یناتـساب  ِرثا  کـی  هچخیراـت 
نیا ندش  هتشاگن  ماگنه  ات  زاغآ  زا  تسا ، هتشذگ  ناسنا  ای  رهش و  ای  رثا  نآ  رب  هک  ییاهریغتم  لوحت و  طاقن  اهدادخر ، همه  زا  ياهدرـشف 

. دوشیم هداد  تسد  هب  هچخیرات 
یقیقد یملع  دانـسا  نداد  تسد  هب  ددـصرد  هن  دزادرپیم و  یخیرات  لاوحا  عاضوا و  اهدادـخر و  تاـیئزج  ناـیب  هب  هن  عقاو  رد  هچخیراـت 

. درک هعجارم  نادب  ارذگ ، ياهیشاح و  یهاگنمین  ای  ارذگ و  یعاجرا  زج  کیمداکآ ، شهوژپ  کی  رد  ناوتب  هک  تسا  عوضوم  هرابرد 
، سکع هب  تسرد  هکلب  تسا ، یبیرقت  یتامولعم  هچخیرات ، ای  یخیرات  ِتسرهف  کی  رد  هدش  هداد  تامولعم  هک  تسین  انعم  نادب  نیا  هتبلا 

تاـیئزج ناـیب  ییوگرپ و  باـنطا و  زا  اـهتنم  تسا ، دـیفم  قیقد و  اًـلماک  تسرد و  همه  یتسرهف ، نینچ  رد  هدـش  هداد  تسد  هب  تاـمولعم 
. دوشیم زیهرپ 

ياههتـشونهب رگیدلیلد ، رههبای  تقو  یگنت  لیلد  هب  یخرب  دـنراد ؛ یتواـفتم  ياههقیلـس  اـم ، راـگزور  رد  هژیو  هب  اـهباتک ، ناگدـنناوخ 
ای ریوصت  کی  اب  اهنت  یخرب  و  دشکب ، ازارد  هب  نامز  دنچ  ره  دنتسه ، تایئزج  لیـصافت و  دنمهقالع  یخرب  دنرادهقالع . هدرـشفو  رـصتخم 

. دنوشیم دنسرخ  دیوگ ، زاب  ار  زاین  دروم  ِتامولعم  تروصنیرتهدرشف ، هب  هک  رادومن 
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هاتوک هدرـشف و  ینایب  بلاط  هک  ناگدنناوخ  رتشیب  زاین  یخیرات  یتسرهف  کمک  هب  هک  تسا  نآ  رب  شالت  رـضاح ، باتک  زا  لصف  نیا  رد 

تسرهف نیا  بلاق  رد  اهنت  رضاح  لصف  رد  هک  تسا  يور  نیمه  زا  هدش و  هجوت  زین  ناگدنناوخ  رگید  زاین  هب  هتبلا  دوش . هدروآرب  دنتـسه 
رد هچنآ  زا  يرایـسب  تایئزج  نایب  غارـس  هب  اهلصف  رگید  رد  هاگنآ  هدـش و  يروآدای  فلتخم  ياههبنج  زا  هبعک  هرابرد  یتایلک  هدرـشف 

. دننک هعجارم  اهنادب  دنتسه  تایئزج  بلاط  هک  یناگدنناوخ  ات  میاهتفر  تسا  هدش  هراشا  اهنادب  لصف  نیا 
مارحلا و دجـسم  یبهذم  نکاما  هعـسوت  هلأسم  هب  نتخادرپ  هتـشاد ، هدنراگن  يارب  ار  تیمها  نیرتشیب  لوصف  رگید  رد  هچنآ  دـنامن  هتفگان 

. تسا ریخا  هعسوت  حرط  هژیو  هب  یبنلا و  دجسم 
: تسا نامز  رذگ  رد  هبعک  زا  یخیرات  یتسرهف  دیراد  يور  ارف  کنیا  هچنآ 

هبعک يانب  راو  تسرهف  هچخیرات 

. تسا هتفرگ  رارق  هبناج  همه  يزاسزاب  دروم  ای  هدش و  انب  هیاپ  زا  نیداینب  تروصهب  راب  هدزاود  هبعک 
لیعامسا مالسلا ، هیلع  میهاربا  مالسلا ، هیلع  ثیش  مالسلا ، هیلع  مدآ  ناگتشرف ، زا : دنترابع  دناهدرک  يزاسزاب  ای  هتخاس و  ار  هبعک  هک  اهنآ 

«(1) . » ناخ دارم  ناطلس  یفقث ، فسوی  نبجاجح  ریبز ، نب  هَّللادبع  شیرق ، مهرج ، هقلامع ، مالسلا ، هیلع 

: زا دنترابع  هناگهدزاود  ياهانب  نیا  هدش و  انب  راب  هدزاود  هبعک  تسا : هدمآ  نینچ  هراب  نیا  رد  هعسوتلا ص 76  ۀصق  رد  - . 1
مهرج يانب  هقلامع 6 - يانب  مالـسلا 5 - هیلع  میهاربا  يانب  مالسلا 4 - هیلع  ثیـش  يانب  - 3 مالـسلا ، هیلع  مدآ  يانب  ناگتشرف 2 - يانب  - 1

. ینامثع ناخ  دارم  ناطلس  يانب  جاّجَح 12 - يانب  ریبز 11 - نب  هَّللادبع  يانب  شیرق 10 - يانب  بلطملادبع 9 - يانب  یصق 8 - يانب  - 7
انب ار  هبعک  یناسک  هچ  هک  هراب  نیا  رد  ناخروم  هک  تسا  هدش  لقن  ص 117 و 118  مارحلا » تیبلا  باحر  یف  زا «: نینچمه  باتک  نیا  رد 

. دناهدیسرن هراب  نیا  رد  یعامجا  هب  دنراد و  رظن  فالتخا  دناهدرک 
ای نت  هس  هبعک  ناگدـننک  انب  هک  تسا  نیا  تسین ، یفـالتخا  نآ  رد  دراد  هک  يايوق  لـیالد  هطـساو  هب  تسا و  تباـث  دروم  نیا  رد  هچنآ 
هب شیرق  يانب  هدـش ، تباث  نآرق  حیرـصت  هب  لیلخ  میهاربا  يانب  هچ ، جاجح . ریبز و  نبا  ماجنارـس  شیرق و  لـیلخ ، میهاربا  دنتـسه : هورگ 
.» تسا نارّـسفم  ناخروم و  عامجا  رظن و  قافتا  عوضوم  جاّجَح  ریبز و  نبا  ياـنب  هدـش و  تباـث  هدرک  لـقن  يراـخب  هک  یحیحـص  تیاور 

« مجرتم
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. دشاب تساهنامسآ  رد  هک  رومعملا  تیب  لباقم  رد  ياهناخ  ات  دنتخاس  ار  هبعک  ناگتشرف 

روط زا : دنترابع  هوک  جنپ  نآ  دـندروآیم . مدآ  يارب  ار  اهگنـس  نیا  ناگتـشرف  هدـش و  انب  هوک  جـنپ  ياهگنـس  زا  هبعک  هناخ  دـناهتفگ 
هدرب مان  مه  رگید  ياههوک  زا  هوک ، جـنپ  نیا  رانک  رد  یخیراـت  ياـهباتک  یخرب  رد  « (1)  » يدوج نانبل و  لبج  اـتیز ، روط  ءارِح ، اـنیس ،

هتخاسیم ار  هناخ  مدآ  تسا ؛ یکی  ناگتشرف  يانب  مدآ و  يانب  دناهتفگ : « (2) . » ناقرو يوضر و  ریبث ، رمحا ، لبج  زا : دنترابع  هک  دوشیم 
. دناهدناسریم يرای  ار  وا  ناگتشرف  و 

نداهن مه  يور  اب  تخاس ، میهاربا  هک  ییانب  « (3) . » دنتخاس راوتسا  مدآ  يانب  نامه  هیاپ  رب  ار  هناخ  دنوادخ  نامرف  هب  لیعامـسا  میهاربا و 
. دش مهارف  طالم  لِگ و  نودب  اهگنس و 

یگنس شیارب  تساوخ  لیعامـسا  زا  تسا ، نآ  رد  دوسألارجح  نونکا  هک  دیـسر  ییاج  هب  نوچ  دیچیم و  گنـس  زا  جر  کی  زور  ره  وا 
. دروآ ار  دوسألارجح  يو  يارب  لیئربج  ماگنه  نیا  رد  دشاب . فاوط  زاغآ  هطقن  ناشن  هک  دروایب 

علض عارذ ، یبرغ 31  علض  عارذ ، یقرش 32  علـض  لوط  عارذ ، نآ 9  عافترا  هتشاد ، یلیطتـسم  یلکـش  هبعک  تخاس ، میهاربا  هک  ییانب  رد 
. دنک بصن  يرد  هک  نآ  نودب  درک  هیبعت  نیمز  حطسمه  هاگرد  ود  هبعک  يارب  يو  « (4) . » تسا هدوب  عارذ  یلامش 22  علض  یبونج 20 و 

ص 14 ج 3 ، یکم ، يدرک  رهاط  دمحم  میرکلا ، هَّللا  تیب  ۀکمل و  میوقلا  خیراتلا  کن : - . 1
ص 44 ج 3 ، نیشیپ ، عبنم  - 2
ص 47 ج 3 ، نیشیپ ، عبنم  - 3

، فالتخا نیا  دنراد و  هیرظنفالتخا  هبعک  داعبا  هرابرد  ناخروم  تسا : هدمآ  نینچ  هعسوتلا ص 75 و 76  ۀصق  رد  هبعک ، داعبا  هرابرد  - 4
هژیو رازبا  اب  عارذ  دـیدحلا  عارذ  تسد و  اب  عارذ  دـیلا  عارذ  ینعی  عارذ ؛ عون  ود  قیقد  ياههزادـنا  رد  هک  تسا  یتوافت  زا  یـشان  یعیبط و 

رد نیا  تسا . رتمیتناس   56 دیدح 5 / عارذ  رتمیتناس و  ات 50  نایم 46  دیلا  عارذ  هک  تسا  هدمآ  همظعملا » ۀبعکلا  خـیرات  رد « دراد ؛ دوجو 
دوخ هک  نیا  يروآدای  اب  نیمرحلا  ةآرم  باـتک  رد  اـشاپ  تعفر  میهاربا  تسا . رتمیتناـس  دـی 48  عارذ  دوشیم  هتفگ  ًاریخا  هک  تسا  یلاـح 

10 یبونج 25 / علض   12 یبرغ 15 / علض  ، 9 یلامش 92 / علض  لوط  هبعک 85 ، عافترا  دسیونیم : نینچ  تسا ، هتفرگ  هزادـنا  ار  هبعک  داعبا 
دنکیم یفرعم  هبعک  عاـفترا  ناونع  هب  اـشاپ  تعفر  هچنآ  اـب  همظعملا  ۀـبعکلا  خـیرات  باـتک  فلؤم  تسا . رتم   11 نآ 88 / یقرش  علـض  و 

. تسا هدز  نیمخت  ار  نآ  اهنت  هدرکن و  يریگهزادنا  اًلمع  ار  هبعک  عافترا  تعفر  میهاربا  ًارهاظ  دیوگیم : تسین و  قفاوم 
هبعک يارب  داعبا  نیا  هتفرگ  ماجنا  فاطم  رد  تکرح  هرابرد  هکم  يارقلا  ّما  هاگشناد  رد  جح  ياهشهوژپ  زکرم  يوس  زا  هک  یشهوژپ  رد 

: تسا هدش  شرازگ 
. تسا رتم   11 / 68 هتفرگ - رارق  نآ  رد  هبعک  هناخ  ِرد  هک  یعلض  نامه  ینعی  یماش - نکر  ات  دوسا  نکر  زا  فلا :

. تسا رتم   12 یبرغ 04 / نکر  ات  ینامی  نکر  زا  ب :
. تسا رتم   10 ینامی 18 / نکر  ات  دوسا  نکر  زا  ج :

. تسا هلصاف  رتم   9 یبرغ 90 / نکر  ات  یماش  نکر  زا  و  ه :
جاّجَح يانب  هدوب و  رتم   12 ریبز 95 / نب  هَّللادبع  يانب  رد  رتم و   8 شیرق 64 / يانب  رد  رتم ،  4 میهاربا 32 / يانب  بسح  رب  هبعک  عافترا  اـما 

. تسا هتشاد  ار  عافترا  نیمه  زین 
. دنادیم رتمیتناس   58 لداعم 187 / ار  دیدحلا  عارذ  رتمیتناس و   49 لداعم 875 / ار  دیلا  عارذ  سنیه » رتلاو  دوشیم « روآدای 
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هـسسؤم نارهت ، مارهرو ، اـضرمالغ  رتکد  یـشاوح  همجرت و  سنیه ، رتلاو  مالـسا ، رد  اـهسایقم  نازوا و  هب : دـیرگنب  رتشیب  یهاـگآ  يارب 
« مجرتم .» 88 صص 89 - ، 1368 یگنهرف ، تاقیقحت  تاعلاطم و 
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ص:41
یلغآ هبعک  لامش  تمـس  رد  میهاربا  دشاب . اههیده  يرادهگن  هاگیاج  ات  دنک  یلادوگ  هبعک  لخاد  رد  وا  دزن . فقـس  هبعک  يارب  نینچمه 

. دراد مان  لیعامسا  رجح  هزورما  هک  تسا  نامه  نیا  تخاس و  لیعامسا  نادنفسوگ  يارب 
. تسا لاس  رازه  راهچ  ًابیرقت  میهاربا  يانب  رمع 

اهنت راک  نیا  تفرگ  میمصت  دنک  يزاسزاب  دوب ، هدید  یلک  بیسآ  يزوس  شتآ  لیس و  زا  هک  ار ، هبعک  هناخ  تساوخ  شیرق  هک  یماگنه 
هناخ زا  یـشخب  درکیمن ، هدنـسب  هناخ  همه  نتخاس  يارب  دوب  مهارف  هک  یلالح  ياهلام  نوچ  يور ، نیمه  زا  دریذپ . تروصلالح  لام  اب 

. دندرک فذح  انب  زا  تسا  ینونک  لیعامسا  رجح  هک  ار 
نیدـب دز و  هعرق  لیابق  ریاشع  نایم  اهنآ ، تیلوت  يارب  درک و  تمـسق  راهچ  هب  ار  نآ  تمـس  راهچ  زا  کی  ره  هبعک ، ياـنب  زا  سپ  شیرق 

. دش صاخ  یشخب  رادهدهع  ياهلیبق  ره  ناس 
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ناناولم زا  یکی  دـیرخ و  دوب  هتـسکش  هبیـش  ردـنب  رد  هک  یمور  يایتشک  نابحاصزا  درب ، راک  هب  هبعک  يانب  رد  هک  ار  ییاهبوچ  شیرق 

هیلع و هللا  یلـصادخ  لوسر  « (1) . » تفرگ تمدـخ  هب  ماش  ياهانب  لکـش  هب  هبعک  يانب  رد  ناـنآ  هب  ندرک  کـمک  يارب  زین  ار  یتشک  نیا 
. دوشگ ریبدت  هجنپ  رس  هب  دوب  هداد  خر  نانآ  نایم  دوسألارجح  بصن  ماگنه  رد  هک  مه  ار  یعازن  دش و  هارمه  شیرق  اب  هبعک  يانب  رد  هلآ 

رجح درگرب  دوشگ . نیمز  حطس  زا  رتدنلب  قرـش  تمـس  زا  رد  کی  درک و  فقـسم  ار  نآ  داد و  رارق  عارذ  هدجیه  ار  هبعک  عافترا  شیرق 
نینچمه دیـسریم و  ماب  تشپ  هب  هک  داد  رارق  لخاد  یناکلپ  نآ  يارب  دـنداد ، یتانییزت  ار  هناخ  لخاد  درک و  انب  هاتوک  يراوید  لیعامـسا 

. درک بصن  لخاد  رد  نآ  فقس  يرادهگن  يارب  نوتس  شش 
رب هک - عضو  نامه  رب  ار  نآ  ریبز  نب  هَّللادبع  تخوس ، شتآ  رد  دش و  هتـسب  قینجنم  هب  هبعک  هیواعم  نب  دـیزی  راگزور  رد  هک  نآ  زا  سپ 

ياههیاپ رب  شوگ  راهچ  تروصهب  ار  هبعک  وا  درک . انب  تشاد  ار  شايزاسزاب  يوزرآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هشیاع - ثیدـح  ساسا 
نتشاد هگن  يارب  نوتس  هس  نآ  لخاد  رد  دوشگ و  نیمز  حطسمه  برغ ، قرـش و  تمـس  زا  رد  ود  نآ ، يارب  درک . يزاسزاب  میهاربا  يانب 

زا یشخب  يو  هکلب  دوبن . هبعک  لماک  يزاسزاب  لماش  جاّجَح  يانب  « (2)  » داد شیازفا  زگ  تفه  تسیب و  هب  ار  نآ  عافترا  داد و  رارق  فقس 
. دنادرگزاب دوب  هتخاس  شیرق  هک  تروصنامه  هب  ار  نآ  درک و  بارخ  ار  ریبز  نب  هَّللادبع  يانب 

ياههمین ات  ار  هبعک  يانب  هام  شش  دودح  دش و  ریزارس  مارحلا  دجسم  هقطنم  تمس  هب  یمیظع  لیـس  ق . لاس 1039 ه . رد  هک  نآ  زا  سپ 
لاس تسیب  هتبلا  درک . يزاسزاب  ق . لاس 1040 ه . هب  ار  نآ  ناخ  دارم  ناطلس  « (3) ، » تخیر ورف  انب  نیا  هجیتن  رد  تفرگ و  ربرد  نآ  راوید 

اب دیمحلادبع  ناطلس  هک  دوب  هدومن  خر  هبعک  راوید  رد  یگتسکش  زا  يراثآ  نیا ، زا  شیپ 

. یفطصم مالغ  ظفاح  قیقحت د . یکم ، دمحم  نب  دمحا  مارحلا ،» دجسملا  رابخاب  مارکلا  رابخا  کن «: - . 1
. نیشیپ عبنم  - 2

. همالساب هَّللادبع  نیسح  اهتنادس ،» اهتوسک و  اهترامع و  ۀمظعملا  ۀبعکلا  خیرات  کن «: - 3

هبعک يانب  راو  تسرهف  www.Ghaemiyeh.comهچخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 353زکرم  هحفص 54 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:43
تایئزج هک  تسا  ریخا  يزاسزاب  هبعک ، يزاسزاب  نیرخآ  « (1) . » درک میمرت  ار  نآ  بوکرز  يزلف و  يدنبرمک  هلیسو  هب  هبعک  ندرک  راهم 

. دناوخ دیهاوخ  باتک  زا  شخب  نیمه  رخآ  رد  ار  نآ 
 ... میهاربا و يانب  ياهریوصت 

هبعک ياهنیتسخن  تسرهف 

زا نیمز  هک  دـش  ياهتـسه  دومن و  خر  بآ  يور  رب  هک  تسا  هبعک  هعقب  دـیرفآ  نیمز  شنیرفآ  ماگنه  رد  دـنوادخ  هک  ینیمزرـس  نیتسخن 
. تسا هبعک  دش  هداهن  انب  دنوادخ  شتسرپ  يارب  مدرم و  يارب  هک  ياهناخ  نیتسخن  « (2) . » تفای شرتسگ  نآ  فارطا 

. دشاب ناناملسم  تدحو  هیام  اه و  لد  نوناک  ات  دش  هداد  رارق  ناگمه  هلبق  هناخ  نیا 
. تسا هبعک  نیمزرس  داد ، رارق  مرح  ار  نآ  نیمز  اهنامسآ و  شنیرفآ  زا  سپ  دنوادخ  هک  ینیمزرس  نیتسخن 

. یکم يدرک  رهاط  دمحم  میرکلا ،» هَّللا  تیب  ۀکمل و  میوقلا  خیراتلا  کن «: - . 1
. یشرق هریهظ  نبا  فیرشلا ،» تیبلا  ءانب  اهلها و  ۀکم و  لضف  یف  فیطللا  عماجلا  کن «: - 2
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ص:44
یهلا ناگتـشرف  دـندرک  فاوط  هبعک  درگرب  هک  یناسک  نیتسخن  « (1) . » تسا هبعک  دـش  انب  گنـس  اب  نیمز  يور  رد  هک  ياهناـخ  نیتسخن 

. دنتخاس ار  هبعک  هک  دندوب  یناسک  نیتسخن  نانیمه  دندوب و 
تـسا هبعک  درک  انب  نیمز  رد  دوخ  تسد  هب  مدآ  هک  ییانب  نیتسخن  « (2) . » دندوب ناگتـشرف  دندرازگ ، ادخ  هناخ  جح  هک  یناسک  نیتسخن 

«(4) . » دوب ثیش  درک  انب  دیدجت  ار  هبعک  هک  یسک  نیتسخن  « (3) . » تسا هدیرفآ  رـشب  نیتسخن  هک  تسا  ییانب  نیتسخن  هبعک  ناس  نیدب  و 
هب ار  نآ  هک  یـسک  نیتسخن  دـندرک ، نینچ  تثعب  زا  شیپ  لاس  جـنپ  هک  دـندوب  شیرق  دـنداد  رییغت  ار  هبعک  تحاسم  هک  یناسک  نیتسخن 

بارخ ار  انب  نیا  هک  یـسک  نیتسخن  و  دـناسر ، ماجنا  هب  ار  راک  نیا  ق . لاس 65 ه . رد  هک  دوب  ریبز  نب  هَّللادبع  دـنادرگ  زاب  نیتسخن  عضو 
عّبت داد  رارق  رادلـفق  يرد  هبعک  يارب  هک  یـسک  نیتسخن  « (5) . » دوب یفقث  فسوی  نب  جاّجَح  دـنادرگ  زاـب  شیرق  نارود  عضو  هب  درک و 
نب یُّصق  داد  رارق  یفقس  هبعک  يارب  هک  یسک  نیتسخن  « (6) . » تسا مهرج  یتیاور  هب  ثیـش و  نب  شونا  رگید  یتیاور  هب  و  يریْمِح ، دسا 

هک یسک  نیتسخن  « (7) . » تخاس رگید  یفقـس  نآ  يارب  تثعب  زا  شیپ  لاس  جـنپ  شیرق  تفر و  نایم  زا  اهدـعب  فقـس  نیا  تسا . بالک 
. دوب مالسلا  هیلع  لیعامسا  ترضح  داد  رارق  یئزج  یششوپ  هبعک  يارب 

هبعک و زا  صخشم  هلصاف  تیاعر  اب  هک  یسک  نیتسخن  « (8) . » تسا يریمح  دسا  عُّبت  دناشوپ  لماک  ياهدرپ  هب  ار  هبعک  هک  یسک  نیتسخن 
ناونع هب  نآ  نتشاذگاو 

.« اهتنادس اهتوسک و  اهترامع و  ۀمظعملا  ۀبعکلا  خیرات  کن «: - 1
. میوقلا خیراتلا  مارکلا ؛ رابخا  فیطللا ؛ عماجلا  - 2

ص 11 ج 3 ، میوقلا ، خیراتلا  - 3
. نیشیپ عبنم  - 4

. نیشیپ عبنم  - . 5
. فیطللا عماجلا  کن : - 6

. نیشیپ عبنم  - 7
. همظعملا ۀبعکلا  خیرات  میوقلا ؛ خیراتلا  مارکلا ؛ رابخا  فیطللا ؛ عماجلا  کن : - . 8
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ص:45
ماجنا هب  تثعب  زا  شیپ  لاس  یـس  دصدودح و  ار  راک  نیا  هک  تسا  بالک  نبیـصق  تخاس ، هناخ  نآ  فارطا  رد  هبعک ، ینوماریپ  نحص 

زا اما  دـندرکیم . انب  هکم  زا  نوریب  ار  دوخ  ياههناخ  نآ ، مارتحا  هب  دـنتخاسیمن و  ياهناخ  هبعک  فارطا  رد  راک ، نیا  زا  شیپ  ات  دـناسر .
. دنتفرگ مان  نطاوب » شیرق   » دندش و زیامتم  نارگید  زا  دنتخاسیم  هناخ  هبعک  فارطا  رد  هک  یناسک  دعب  هب  ماگنه  نآ 

هکم هب  ماش  رد  هریزج  نیمزرـس  زا  ار  لبه  تب  هک  دوب  یعازخ  یُحل  نب  ورمع  درک  بصن  تب  نآ  نوماریپ  هبعک و  رد  هک  یـسک  نیتسخن 
هب هکم  رد  ار  مدرم  هک  دوب  یـسک  نیتسخن  وا  داهن . دوب ، ایاده  هاگیاج  هدـش و  هدـنک  هبعک  نورد  رد  هک  یلادوگ  رانک  رد  ار  نآ  دروآ و 
انب دیدجت  رد  زین  ریبز  نب  هَّللادبع  اهدـعب  دـندوب . شیرق  دـنداد ، رارق  نادوان  هبعک  يارب  هک  یناسک  نیتسخن  « (1) . » دناوخ ارف  یتسرپ  تب 

. دش هتفرگ  رظن  رد  نادوان  يارب  ییاج  انب ، دیدجت  ره  رد  مه  وا  زا  سپ  داد و  رارق  نادوان  هبعک  يارب 
. تسا ریهز  نب  دیمح  تخاس  هبعک  لکش  هب  شوگ  راهچ  ياهناخ  هک  یسک  نیتسخن 

نیتسخن « (2) . » دشیم هتخاس  دـشاب  هتـشاد  توافت  هبعک  لکـش  اب  هک  يرگید  لاکـشا  هب  ای  لکـش و  ياهریاد  ًابیرقت  اههناخ  نآ ، زا  شیپ 
ود هب  ار  هبعک  وا  تسا . هلآ  هیلع و  هللا  یلـصیمارگ  ربمایپ  دـج  مشاه  نب  بلطملادـبع  درک  نیذآ  ار  هبعک  تیلهاج  راـگزور  رد  هک  یـسک 

. درک نییزت  دوب  هتفای  مزمز  رفح  رد  هک  ییاهحالـس  هب  ار  هبعک  رد  نینچمه  تفای و  كاخ  ریز  رد  مزمز  رفح  ماـگنه  هب  هک  ییـالط  لازغ 
زا سپ  هک  دوب  هریغم  نب  دـیلو  دـنک  ياـپ  زا  رازفاياـپ  شفک و  نآ  تشادـیمارگ  هب  هبعک و  هب  دورو  ماـگنه  هب  هک  یـسک  نیتـسخن  « (3)»

. دش تنس  وا  زا  سپ  راک  نیا  تفر و  هبعک  نورد  هب  دروآرد و  رازفاياپ  هبعک ، يانب  زا  شیرق  تغارف 
ياهزامن دش ، هدناوخ  هبعک  راوج  رد  جارعم  بش  زا  سپ  هک  یبجاو  زامن  نیتسخن 

. مارکلا رابخا  - 1
ص 84 ج 4 ، میرکلا ،» هَّللا  تیب  ۀکمل و  میوقلا  خیراتلا  نیشیپ «؛ عبنم  - . 2

. میوقلا خیراتلا  مارکلا ؛ رابخا  - 3
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ص:46
دمآ دورف  نامـسآ  زا  دنوادخ  نامرف  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  ربمایپ  هب  شنداد  میلعت  اهنآ و  ندناوخ  يارب  لیربج  هک  دوب  هناگجنپ 

«(1) . » درک ادتقا  وا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دناوخ و  هبعک  رد  تسار  تمس  رد  ًابیرقت  هبعک و  یقرش  علض  لباقم  رد  ار  اهزامن  نیا  و 
هکم حتف  زور  رد  ناتب ، یگدولآ  زا  هبعک  ندرک  كاپ  زا  سپ  هک  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تسش ، ار  هبعک  هک  یـسک  نیتسخن 

ماب زارف  رب  حـتف  زور  رد  هک  دوب  حاـبر  نب  لـالب  تفگ  ناذا  هبعک  ماـب  تشپ  هب  هکم  رد  هک  یـسک  نیتسخن  « (2) . » دومرف مادقا  راک  نیدـب 
: درک لزان  هراب  نیا  رد  ار  تارجح  هروس  تایآ  دنوادخ  دندز و  هنعط  راک  نیا  رب  ناکرشم  زا  یخرب  داد . رد  ناذا  گناب  تفر و 

تقیقح رد  اما  دیـسانش . زاـب  ار  رگیدـمه  اـت  میدـینادرگ  هلیبق  هلیبق  تلم و  تلم  ار  امـش  میدـیرفآ و  ینز  درم و  زا  ار  امـش  اـم  مدرم ، يا  »
گنس اب  ار  هبعک  فک  هکیسک  نیتسخن  « (3) .« » تسا اناد  هاگآ و  دنوادخ  دیدرتیب  تسامش . نیرتراکزیهرپ  ادخ  دزن  امش  نیرتدنمجرا 

راک هب  روظنم  نیا  يارب  يو  هک  یگنـس  تسا . کلملادبع  نب  دیلو  درک ، مکحم  گنـس  ياههعطق  هب  ار  نآ  ياهراوید  شرفگنـس و  رمرم 
. دوب خرس  زبس و  دیفس ، نوچ  ینوگانوگ  ياهگنر  درب ،

. داد ماـجنا  ار  راـکنیا  ق . لاـس 140 ه . رد  هک  دوب  یـسابع  هفیلخ  روصنم  درک ، شرفگنـس  رمرم  اـب  ار  لیعامـسا  رجح  هکیـسک  نیتسخن 
. دش دیدجتانب  نیا  اهراب  اهدعب 

دیجملادبع ناطلس  زین  وا  زا  سپ  دوب و  ناخ  دارم  ناطلـس  درک ، انب  دیدجت  ار  لیعامـسا  رجح  ینامثع  يافلخ  نایم  رد  هک  یـسک  نیتسخن 
. تشامگ تمه  نآ  يانب  دیدجت  هب  ق . لاس 360 ه . رد  ناخ 

لاس رد  هیواعم ، نب  دیزی  نامرف  هب  ریبز و  نب  هَّللادبع  اب  دربن  ماگنه  هب  هک  دوب  ریمن  نب  نیصح  تسب  قینجنم  هب  ار  هبعک  هک  یسک  نیتسخن 
. دیزای تسد  راک  نیدب  ق . 64 ه .

دش بیرخت  ق . لاس 1039 ه . نک  ناینب  لیس  نایرج  رد  هک  هبعک  تمسق  نیتسخن 

ص 25 ج 1 ، میوقلا : خیراتلا  کن : - 1
ص 45 ج 5 ، نیشیپ ، عبنم  کن : - 2

13 تارجح : - 3
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ص:47
ار دوسـألارجح  نکر  زاـمن ، زا  سپ  شیپ و  هک  ییاورناـمرف  نیتسخن  « (1) . » دوب هتخاـس  ار  نآ  یفقث  فسوی  نب  جاـجح  هک  دوب  يراوـید 

. دندرک رارکت  دندیدنسپ و  ار  راک  نیا  ناریما  نایاورنامرف و  رگید  يو  زا  سپ  دوب و  ریبز  نب  هَّللادبع  درک  مالتسا 
یماش نکر  ود  وا  زا  شیپ  ارچ  هک  هراب  نیا  رد  دوب . ریبز  نب  هَّللادبع  درک  مالتسا  فاوط  ماگنه  هب  ار  هبعک  نکر  راهچ  هک  یـسک  نیتسخن 

رد شیرق  هچ ، دـندوب ؛ هدـشن  راوتـسا  دوب  هتخاس  میهاربا  هک  ییانب  هیاپرب  اهنکر  نیا  هک  دـناهدروآ  لیلد  نینچ  دـندوب ، هدرکن  مالتـسا  ار 
هتساک و هبعک  تحاسم  زا  تسا ، عقاو  نآ  رد  لیعامسا  رجح  هک  یتمس  ینعی  لامـش ؛ تمـس  رد  هبعک  تحاسم  زا  هبعک ، يزاسزاب  ماگنه 

. دوب هتخاس  انب  هداهن ، میهاربا  هک  نآ  زج  ياهیاپ  رب  ار  شیوخ  يانب  هجیتن  رد 
نب کلملادـبع  راگزور  هب  هک  دوب  يرـسق  هَّللادـبع  نب  دـلاخ  درک  راوهریاد  ار  زامن  ياهفص  ، هبعک درگرب  زامن  يارب  هک  یـسک  نیتسخن 

هک یسک  نیتسخن  « (2) . » دشیم لیکـشت  میهاربا  ماقم  تشپ  اهنت  اهفصوا  زا  شیپ  دیزرو . مادقا  راک  نیدـب  ق . لاس 75 ه . رد  ناورم و 
اهرد و يالاب  رب  هک  تسا  یجات  ای  كرانا  ناـب ، هیاـس  رتچ ، هیـسمش ، « (3) . » دوب یـسابع  لکوتم  داد  رارق  هیـسمش  ای  ناب  هیاـس  هبعک  يارب 

هدافتـسا هیـسمش  نیا  زا  تنیز  فدـه  هب  اهنت  هبعک  دروم  رد  دوشیم . هداد  رارق  نییزت  يارب  هاگ  رون و  شبات  زا  يریگولج  يارب  اههرجنپ ،
رد 25 رتم  نآ 3  داعبا  ًابلاغ  دندادیم . رارق  هبعک  رد  يالاب  رب  هیورتلا ) موی   ) هجحلا يذ  متشه  ات  مشش  ياهزور  هلـصاف  رد  ار  نآ  دشیم و 
لاس 1384 رد  دوب ، هتـسب  شقن  نآ  رب  هبعک  ریوصت  هک  يربمت  نیتسخن  « (4) . » دـندرکیم نیذآ  رهاوج  توقای و  هب  ار  نآ  دوب و  رتمیتناس 

. دش پاچ  شورق  6 و 10  شزرا 4 ، هب  و  ق . ه .

ص 602 ج 3 ، میرکلا ، هَّللا  تیب  ۀکمل و  میوقلا  خیراتلا  - 1
ص 124 ج 2 ، میوقلا ، خیراتلا  - . 2

ص 132 ج 2 ، نیشیپ ، عبنم  - 3
. نیشیپ عبنم  - 4
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ص:48

هبعک ینورد  ینوماریپ و  نکاما  رصانع و  تسرهف 

: دنتسه حرش  نیدب  فاوط ، بیترت  هب  هبعک  هناگ  راهچ  ناکرا  هبعک : ناکرا 
و تسا ، یبرغم  نکر  نآ  رگید  ماـن  هک  یماـش ، نکر  هب  سپـس  یقارع ، نکر  هب  نآ  زا  سپ  دوشیم . زاـغآ  دوسـألارجح  نکر  زا  فاوـط 

. دسریم ینامی  نکر  هب  ماجنارس 
( نکر ود  « ) نینکر  » هاگره تسا و  دوسألارجح  نکر  نآ ، زا  دوصقم  دور  راک  هب  یتفـصو  دیق  چـیه  نودـب  نکر »  » هملک ینتم  رد  هاگره 

میهاربا راگزور  رد  یماش  یقارع و  نکر  ود  ناـیم  هلـصاف  رد  هبعک  راوید  تسا . رظن  دروم  یناـمی  نکر  دوسـألارجح و  نکر  دوش ، هتفگ 
هدش انب  میقتـسم  یطخ  يور  ریبز  نب  هَّللادـبع  راگزور  رد  اهدـعب  هدوب و  لیعامـسا  رجح  نیزورما  تلاح  دـننامه  ینعی  یلاله ؛ تروصهب 

«(1) . » تسا هتفای  هناگادج  ییانب  لیعامسا  رجح  هدش و  ظفح  میقتسم  علـض  راهچ  اب  شوگ  راهچ  تروصهب  هبعک  يانب  سپ  نآ  زا  تسا .
. تسا هدرک  میسرت  ق  لاس 1368 ه . هب  يدرک ، رداقلادبع  نب  رهاطدمحم  هک  هبعک  زا  يدامن  ریوصت 

ار هکم  هک  یماگنه  ریبز  نب  هَّللادـبع  دـنکیم . تیادـه  نآ  نورد  هب  ار  دیـشروخ  رون  هک  تسا  ییاههنزور  ياراد  هبعک  هبعک : ياههنزور 
رارق نآ  يارب  زین  رگید  ریگرون  راهچ  تشاد ، دوجو  ماب  هب  هبعک  ناـکلپ  لخدـم  رد  هک  ینزور  رب  نوزفا  هبعک ، ماـب  رب  تشاد ، راـیتخا  رد 

فرـشا کلم  لاس  نیا  رد  دوب و  یقاب  ق . لاس 843 ه . ات  اههنزور  نیا  تخاس . رمرم  گنـس  زا  ار  اهریگرون  نیا  ینوماریپ  باـق  يو  داد .
، هبعک نورد  هب  ناراب  دورو  زا  يریگولج  يارب  کیب  سرب 
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ص:49
رجح تمـس  هب  ینادواـن  نآ  يارب  دـندناشوپ و  ار  هبعک  فقـس  هـک  دـندوب  یناـسک  نیتـسخن  شیرق  هـبعک : نادواـن  « (1) . » تسب ار  اـهنآ 

نب دـیلو  اهدـعب  دـندرک و  ظفح  ار  نادوان  نیا  هبعک  يزاـسزاب  رد  فسوی  نب  جاّـجَح  نینچمه  ریبز و  نب  هَّللادـبع  دـنداد . رارق  لیعامـسا 
نیرخآ دش . دـیدجت  نانارمکح  نادـنمتورث و  تسد  هب  نادوان  نیا  اهراب  سپ  نآ  زا  درک و  نیذآ  الط  ياههقرو  اب  ار  نادوان  کلملادـبع 

کلم نارود  رد  راب  کی  نادوان  نیمه  درک . ادـها  ار  نآ  ق . لاس 1273 ه . هب  هک  تسا  ینامثع  دیجملادبع  ناطلـس  ییادها  هبعک ، نادوان 
لامـش رد  هک  تسا  ياهریاد  مین  هطوحم  لیعامـسا  رجح  لیعامـسا : رجح  « (2) . » دـش يزاس  زاب  دـهف  کلم  نارود  رد  رگید  راـب  دوعس و 

نآ مان  نیدب  شخب  نیا  يراذگمان  لیلد  دناهدیمان . « (3) « » میطح  » ار نآ  هدش و  عقاو  تسا  نآ  رد  نادوان  هک  یعلض  ترواجم  رد  هبعک و 
قرـش و يوس  ود  زا  لخدم  ود  هطوحم  نیا  تسا . هدش  هتـساک  هناخ  زا  شیرق ، راگزور  رد  هبعک  يزاسون  نایرج  رد  شخب  نیا  هک  تسا 

نییزت يارب  ییاهغارچ  راوید  نیا  زا  هطقن  هس  رد  تسا و  رتم  مین  کی و  دودح  مارحلا  دجسم  حطـس  زا  نآ  هچراوید  عافترا  دراد و  برغ 
. تسا هدش  بصن  صوصخم  ياههیاپ  يور  رب  یهد  رون  و 

. تسا نآ  دادتما  هبعک و  وزج  عقاو  رد  هبعک ، راوید  زا  بجو  کی  عارذ و  شش  هلصاف  هب  لیعامسا  رجح  زا  یشخب 
. تسا هدش  میمرت  راب  جنپ  تسیب و  رب  نوزفا  نونک  ات  لیعامسا  رجح 

لیعامسا و هک  دراد  تیاکح  نیا  زا  یناوارف  ِیخیرات  ياهتیاور  هک  نانچ  دناهدیمانیم ، لیعامسا  رابت  ناوناب  ناتـسربق  ار  نآ  هتـشذگرد 
كاخ هب  اج  نامه  رد  رجاه  شردام 
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؛ دناهدیمان میطح  ار  هطقنود  هک  دروآیم  نایم  هب  نخـس  نیا  زا  هیاهن  رد  ریثا  نبا  تسا  هدـمآ  هعـسوتلا ص 86  ۀصق  رد  هک  نانچ  هتبلا  - 3
. تسا لیعامسا  رجح  يرگید  دناهتفگ و  زین  هکم  میطح  ار  نآ  هک  تسا  هبعک  رد  دوسألارجح و  نکر  نایم  یکی  هطقن  ود  نیا 

میطح زین  ار  لیعامـسا  رجح  و  تسا ، مزمز  میهاربا و  ماـقم  دوسـألارجح و  نکر  ناـیم  هـقطنم  مـیطح  هـک  تـسا  هدرک  تـیاور  زین  یقرزا 
« مجرتم دناهدیمان «.
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ص:50
. دناهدش هدرپس 

هب هک  يرثا  رد  هک  ناـنچ  تساـهاعد ، ندـش  هدروآرب  مازتـلا و  ياـج  هبعک  نادواـن  ریز  هـک  تـسا  هدـمآ  یخیراـت  ياـهتیاور  یخرب  رد 
: دوش هتفگ  اعد  نیا  نادوان ، لباقم  تمسق  رد  فاوط  ماگنه  هب  تسا : هدمآ  دناهداد ، تبسن  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 

ماگنه هب  شیاشخب  گرم و  ماگنه  هب  شیاـسآ  وت  زا  اراـگدرورپ ! « » (1) «. » ِباسِْحلا َْدنِع  َْوفَْعلا  َو  ِتْوَْملا  َدـْنِع  َۀَـحاّرلا  َُکلَأْسَأ  ّینا  ّمُهّللأ  »
.« منکیم تلأسم  ار  باسح 

تباجتسا لحم  نآ  دناهتفگ . مه  ذوعتم  یعدم و  ار  نآ  هدش و  عقاو  هبعک  ِرد  دوسألارجح و  نکر  نایم  هک  تسا  فاطم  زا  یـشخب  مزتلم :
بحتـسم نآرد  دنوادخ  هاگرد  هب  عرـضت  اعد و  زین  شنیمز و  رب  اهجنرآ  ناتـسد و  فک  هنیـس و  اههنوگ ، ندـیلام  هک  تسا  ییاج  اعد و 

. تسا
ار نآ  تسا . هتـشاد  رارق  مزتلم  لباقم  هبعک و  تشپ  زا  اههتـشذگ  رد  هک  يرد  ياج  ینامی و  نکر  نایم  تسا  فاطم  زا  یـشخب  راجتـسم :

. تساعد تباجا  لحم  دناهدیمان و  شیرق » نانز  ياعد  ياج  « ؛» شیرق زئاجع  مزتلم   » نینچمه و  باجتسم »  » و ذوعتم » »
یناکم اج  نآ  دـناهدیمان و  میطح  ار  مزمز  میهاربا و  ماقم  دوسـألارجح و  لیعامـسا و  رجح  ناـیم  هقطنم  مه  لیعامـسا و  رجح  مه  میطح :

. دوش هدیزرمآ  دزیر و  ورف  ناهانگ  نآ  رد  هک  تسا 
ياهتوقای زا  گنـس  نیا  دوشیم . زاغآ  نآ  لـباقم  زا  فاوط  هتفرگ و  رارق  هبعک  یقرـش  بونج  نکر  رد  هک  تسا  یگنـس  دوسـألارجح :

. تسا میهاربا  ماقم  ناس  هب  هدییارگ ، يرتسکاخ  هب  دیفس  نآ  گنر  هدوب ، تشهب 
ایوگ دهن  تسد  گنس  نیا  رب  هک  ره  دنکیم . هبوت  دهع  شیوخ  يادخ  اب  نآ  رد  هدنب  هک  تسا  یماقم  نیمز و  رد  ادخ  نامیپ  گنس  نیا 

نایجاح ناریاز و  ناحلاص و  ، ناربمایپ دزیر . ورف  شناهانگ  همه  دـنک  حـسم  ار  نآ  هک  ره  و  تسا ، هدوشگ  تعیب  تسد  دـنوادخ  يوس  هب 
. ددرگ ریزارس  اههنوگرب  اهکشا  نآ  راوج  رد  دوش و  تباجا  اهاعد  نآ ، ِرب  رد  دننز و  هسوب  دناهدز و  هسوب  نآ  رب 
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لیلخ ِمیهاربا  راـگزور  هب  هبعک : ِرد  « (1) . » تسا فاوط  تابحتسم  اهتنس و  زا  یکی  یمالسا  بهاذم  دزن  گنـس  نیا  ندیـسوب  مالتـسا و 
يرد نآ  يارب  دوب ، نمی  ناهاشداپ  زا  هک  موس  عُّبت  دعـسا ، کلم  اهدعب  دوشگیم . هار  هبعک  نورد  هب  یهاگرد  اهنت  تشادن و  يرد  هبعک 

. دش دیدجت  يزاسون و  تبون  نیدنچ  خیرات  رذگ  رد  اهدعب  رد  نیا  درک . بصن  نآ  رب  هگنل  ود  يرد  شیرق  سپس  داد . رارق  هگنل  کی 
. تسین نآ  یعدم  رگید  سک  چیه  و  دوشیم ، يرادـهگن  یبیـش  لآ  دزن  دـیلک  نیا  تسا و  صخـشم  يدـیلک  لفق و  ياراد  نینچمه  رد ،

. تسا هدش  هداهن  نادناخ  نیا  رایتخا  رد  دیلک  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  نامرف  هب  دنیوگ 
. تسا رتمیتناس  ناورذاش 222  زا  نآ  عافترا  رتمیتناس و  نآ 171  ِضرع  رتمیتناس ،  318 رد ، ِینونک  لوط 

ناشن هک  دوشیم  هتفگ  هتشاد و  رارق  هبعک  ِرد  یقارع و  نکر  نایم  هبعک  یقرـش  راوید  رانک  رد  اًلبق  هک  تسا  کچوک  ياهرفح  مان  نجعم :
. تسا هدوب  مالسلا  هیلع  میهاربا  راگزور  رد  ماقم  یلصا  ياج 

هداد رارق  نجعم  لحم  رد  ًاتقوم  یتدم  يارب  ندش  هدنادرگ  زاب  زا  سپ  دنک ، ياج  زا  ار  میهاربا  ماقم  لشهن  ّما  لیـس  هک  یماگنه  نینچمه 
. داد لاقتنا  شمئاد  ياج  هب  ار  نآ  باطخ  نب  رمع  اهدعب  دش و 

زامن ياـج  ناـشن  زین  حـتف و  زور  رد  هبعک  زا  ندـمآ  نوریب  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  زاـمن  لـحم  ناـشن  نینچمه  هرفح  نیا 
. تسا هدوب  لیئربج 

نآ ناـشن  هـب  دـندرک و  رپ  ار  نآ  ق . لاس 1377 ه . رد  دـشیم  فاوط  ماـگنه  هب  ناـیجاح  ندروخ  نیمز  ببـس  لادوگ  نیا  هک  اـجنآ  زا 
. دناهداد رارق  اهگنس  نایم  یعبرم  تمالع 

هدش کح  ناوخراوشد  ییاههتشون  نآ  يور  رب  دراد و  دوجو  ياهتسجرب  رمرم  گنس  ناورذاش  رد  نجعم ، میدق  ياج  لباقم  رد  نینچمه 
. تسا
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هک تسا  یگنس  تسا ؛ مارحلا  دجسم  هبعک و  قحاول  زا  میهاربا : ماقم  « (1) . » دناهدیمان زین  بغبغ »  » و فسخا » « » رئب «، » بج  » ار هرفح  نیا 

ماگنه رد  داتـسیا و  نآ  يور  رب  مهم ، نیدـب  مدرم  ناوخ  ارف  جـح و  گناب  ماگنه  هب  زین  هبعک و  ندرک  اـنب  ماـگنه  هب  مالـسلا  هیلع  میهاربا 
. دادیم رارق  دوخ  هلبق  تمس  رد  ار  نآ  زامن 

. تسا یهلا  تایآ  زا  یتیآ  دوخ  نیا  هدش و  رفح  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  ياهاپ  در  گنس  نیا  يور  رب 
. تسا هداد  نامرف  ماقم  نیا  سپ  رد  ندناوخ  زامن  هب  نآرق  هچ ، دوش ؛ هدیزرمآ  شناهانگ  دناوخب  زامن  میهاربا  ماقم  تشپ  رد  سک  ره 

هدش هدیچ  راوید  نییاپ  رد  لیعامسا ، رجح  ِتمس  زج  هب  هبعک ، تمس  هس  رد  هک  رمرم  گنـس  زا  تسا  لکـش  یناهوک  ياهرازا  ناورذاش :
. تسا هبعک  وزج  رتهدیزگ ، تیاور  ربانب  و 

. دوشیم بالق  اهنادب  نییاپ  زا  هبعک  ششوپ  هک  هدش  بصن  ییاههقلح  گنس ، فیدر  نیا  رد 
هب بآ  ذوفن  زا  يریگوـلج  هبعک و  راوـید  تیوـقت  فدـه  هب  هک  دوـب  ریبز  نب  هَّللادـبع  تخاـس  ار  ناورذاـش  هک  یـسک  نیتـسخن  دـنیوگ :

. داد ماجنا  ار  راک  نیا  انب  ياههیاپ 
. تسا هدش  يزاسون  تمرم و  اهراب  نونک  ات  ناورذاش 

هتشاد هگن  درس  شریز  زا  درـس  بآ  روبع  اب  هک  وکـس  نیا  رب  تسا . هدش  هتخاس  یگنـس  ییوکـس  دوسألارجح  رانک  رد  ینابهگن : يوکس 
. دهد نامزاس  ار  نآ  دنک و  تراظن  دوسألارجح  رب  ناگدننک  فاوط  ندز  هسوب  رب  ات  دتسیایم  ینابهگن  دوشیم ،

نب هَّللادبع  راک  هک  اهنوتس  نیا  تساهنآ . يور  رب  هناخ  فقس  ینیگنس  هک  دراد  دوجو  نوتس  هس  هبعک  نورد  رد  هبعک : نورد  ياهنوتس 
. تسا رتم   2 يرگید 35 / ات  کی  ره  نایم  هلصاف  دراد و  رطق  زگ  کی  ًابیرقت  مادک  ره  تسا  ریبز 

لیلخ میهاربا  هب  ار  نآ  رفح  تسا . هتـشاد  دوجو  زگ  هس  قمع  هب  یلادوـگ  دـیآرد  هبعک  نورد  هب  هک  یـسک  تسار  تمـس  رد  هبعک : ّبج 
تشاد و دوجو  ریبز  نب  هَّللادبع  راگزور  ات  هرفح  نیا  تسا . هدشیم  يرادهگن  اجنآ  رد  هبعک  يایاده  دنیوگ  دنهد و  تبسن  مالسلا  هیلع 

رد
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ص:53
اههیده يرادهگن  يارب  نآ  ياج  هب  تفای و  لاقتنا  هحلط  یبا  نب  نامثع  نب  ۀبیش  يارـس  هب  هبعک  هنازخ  دش و  هتـشادرب  نایم  زا  وا  راگزور 

. دش هداد  رارق  ییاهکگنچ  اهبالق و  هبعک  لخاد  رد 

هبعک هرابرد  یندناوخ  هتکن  دنچ 

رسپ دیوگ : هک  تسا  هدش  لقن  هکم ، رد  ق . لاس 104 ه . هب  هتشذگ  رد  نارّـسفم و  نایراق و  گرزب  ربج ، نب  دهاجم  یکم ، جاجحلاوبا  زا 
دمآ لیس  راب  کی  دناسریم . ماجنا  هب  جنر  یتخس و  اب  دنهد  ماجنا  دنتسناوتیمن  مدرم  رگید  هک  ار  یتدابع  ره  هک  دوب  تداع  نیا  رب  ریبز 

. درک فاوط  ار  هبعک  نانک  انش  ریبز  نبا  نامز  نیمه  رد  دندنام . فاوط  زا  مدرم  تفرگ و  هرصاحم  رد  ار  هبعک  هناخ  و 
بالک نب  یـصق  هب  بارـش  کشم  کی  هب  ار  نآ  یتسم  لاح  رد  يو  دوب . ناشبغوبا  مان  هب  هعازخ  زا  يدرم  رایتخا  رد  هبعک  دیلک  دـنیوگ :

: دنیوگ دننز و  لثم  نادب  ار  يرابنایز  تسپ و  تراجت  ره  هک  نانوچ  دش ، رابنایز  ياهتراجت  يارب  یلثم  دتس  داد و  نیا  تخورف .
«. ناشبغ یبأ  ۀقفصنِم  سخا  »

هدرب تقرـس  هب  ار  نآ  هک   ] یطمرق رهاطوبا  زا  ار  دوسألا  رجح  یـسابع ، هفیلخ  عیطم ، هک  یماگنه  دناهتفگ : دیوگ : یطویـس  نیدـلا  لالج 
: تسا هناشن  ود  ار  ام  دوسألارجح  تفگ : تفای و  روضح  سلجم  رد  تسا  ناثدحم  زا  هک  میکع  نب  هَّللادبع  دیرخ ، دوب ]

ابید ياهچراـپ  رد  هدـیچیپ  نیگآ  رطع  یگنـس  سپ  دوـشیمن . هتخادـگ  شتآ  هب  هک  نآ  يرگید  دتـسیایم و  بآ  حطـس  رب  هک  نآ  یکی 
ات دـش  هتخادـگ  دنتـشاذگ  شتآ  رب  نوچ  تفر و  ریز  هب  دـنداهن  بآ  رد  نوچ  ار  گنـس  اما  دـنبیرفب . دـنزادنا و  اطخ  هب  ار  وا  ات  دـندروآ 

دندروآ و ار  دوسألارجح  سپس  داد . هجیتن  نامه  دندرک و  نامه  زین  نآ  اب  دندروآ و  رگید  یگنس  دوش . هکت  هکت  دوب  کیدزن  هک  ییاج 
نامه نیا  تفگ : هَّللادبع  ماگنه  نیا  رد  دـشن . هتخادـگ  دنتـشاذگ  شتآ  رب  نوچ  تفرگ و  رارق  بآ  يور  رب  دـنداهن  بآ  رد  ار  نآ  نوچ 

؟ دیتسنادیم ار  ياهناشن  نینچ  اجک  زا  دیسرپ : دش و  تفگش  رد  هنحصنیا  ندید  اب  یطمرق  رهاطوبا  تسام . دوسألارجح 
: دومرف هک  تسا  هدیسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  یثیدح  رد  تفگ : هَّللادبع 
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ای قح  هب  ار  نآ  هک  سک  ره  يارب  دـیآیم و  دراد  ایوگ  ینابز  هک  یلاح  رد  تمایق  زور  تسا . نیمز  رد  ادـخ  تسار  تسد  دوسـألارجح  »

.« دزادگیم شتآ  هب  هن  دوشیم و  قرغ  بآ  رد  هن  گنس  نیا  دهدیم . یهاوگ  دشاب  هدیسوب  لطاب 
. دوش ظفح  لقن  تیاور و  هب  هک  تساینید  نیا  تفگ : نخس  نیا  ندینش  اب  رهاطوبا 

. درک ریوزت  بلقت و  ناوتیمن  دوش  هدیدزد  هک  یتروصرد  یتح  دوسألارجح  هرابرد  هک  دهدیم  ناشن  ناتساد  نیا 
. تفای دهاوخ  رفیک  قرب ، ِتعرس  هب  دنک  زواجت  اهنآ  هب  سک  ره  هک  انعم  نادب  دیاش  دنمان ، قربا »  » ار هبعک  هب  قلعتم  یضارا  لاوما و 

هبعک ياههیاپ  دننکب ، ملید  اب  ار  اهنآ  دنتساوخ  دندیسر و  اهراوید  یپ  هب  هبعک  يزاسزاب  نایرج  رد  ریبز  نب  هَّللادبع  نارگراک  هک  یماگنه 
. دمآرد هزرل  هب  هکم  دروخ و  ناکت 

. دنتشاذگاو دوب  هک  تروصنامه  هب  ار  اهنآ  يور  نیا  زا  تسا . هتسویپ  رگیدکی  هب  اهراوید  یپ  اههیاپ و  نیا  همه  دندید  نانآ 
زا ار  اهراوید  دـناسر ، نایاپ  هب  ار  هبعک  يانب  هراب - نیا  رد  اهتیاور  فالتخا  هب  ای 65 - لاس 64  بجر  مهدفه  رد  ریبز  نب  هَّللادبع  نوچ 

شرف هبعک  هناخ  فارطا  رد  دوب  هدنام  هدایز  هک  ار  ییاهگنـس  هاگنآ  دـناشوپ و  ابید  هب  درک و  وبـشوخ  ربنع  کشم و  هب  جراخ  لخاد و 
هب سکره  و  دنهد . ماجنا  ار  راک  نیا  هنارکـش ، هب  هک  تساوخ  زین  مدرم  زا  دروآ و  اج  هب  ياهرمع  دـش و  مرحم  میعنت  زا  سپـس  يو  درک .

. دنکینابرق ادخ  هار  رد  دوخ  ییاناوت  هزادنا 
. دمآرد تنس  تروصهب  هکم  مدرم  نایم  رد  بجر  هام  رد  هرمع  ماجنا  سپ  نآ  زا 

درک رذـن  دوب  هدرک  مگ  یلاسدرخ  رد  ار  سابع  هک  وا  دوب . بلطملادـبع  نب  سابع  رداـم  دـناشوپ  ریرح  هب  ار  هبعک  هک  برع  نز  نیتسخن 
. درک افو  دوخ  رذن  هب  تفای  زاب  ار  شاهدشمگ  نوچ  و  دنک ، نیذآ  یششوپ  هب  ار  هبعک  تفای  ار  وا  هچنانچ 

نادـب میدـق  ياـنب  هدـنامیقاب  بیرخت  ندرک و  راومه  يارب  دنتـساوخیم  هاـگره  دـنتخادرپ ، هبعک  ياـنب  دـیدجت  هب  نایـشیرق  هک  یماـگنه 
داتـسرف سکرک  زا  رتگرزب  ياهدنرپ  دنوادخ  سپ  دشیم  نانآ  ندش  کیدزن  عنام  دمآیم و  شیپ  هداشگ  ِناهد  اب  يرام  دـنوش ، کیدزن 

نایشیرق ناس  نیدب  تخادنا . دایجا  فرط  هب  ار  نآ  دنکفا و  رام  نآ  رد  ار  دوخ  ياهلاگنچ  هک 
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میمصت هبعک  يزاسزاب  هب  شیرق  هک  یماگنه  « (1) . » دنتفرگ یپ  ار  انب  دیدجت  راک  دندرک و  راومه  نیمز  اب  ار  هناخ  يایاقب  دندمآ و  شیپ 

زا گنـس  اما  تشادرب ، ار  هبعک  ياهگنـس  زا  یگنـس  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ردپ  ییاد  یموزخم ، ذـئاع  نب  رمع  نب  بهووبا  تفرگ 
. دییوجن هرهب  دوخ  لالح  ياهدـمآرد  زا  زج  هبعک  يانب  رد  شیرق ، تعامج  يا  تفگ : سپ  تشگزاب . شیوخ  ياج  هب  دـیرپ و  وا  تسد 
رب دنتفریذپ و  ار  لصا  نیا  نایـشیرق  دیآ . راک  هب  هناخ  نتخاس  رد  مدرم ، زا  هدناتـس  اوران  هب  یقح  ای  ابر و  دمآرد  ای  هراکدب  ینز  رهم  دابم 

نیا زا  لاـس ، ًاـبیرقت 2645  شیرق  يوس  زا  هبعک  يزاـسزاب  اـت  میهاربا  ياـنب  ناـیم  « (2) . » دـندرب شیپ  ار  هبعک  يزاـسزاب  ِراـک  اـنب ، نیمه 
دارم ناطلـس  يانب  دیدجت  ات  ماگنه  نآ  زا  لاس و  یفقث 10  فسوی  نب  جاّجَح  يانب  ات  نآ  زا  لاـس ، ریبز 82  نب  هَّللادـبع  يانب  ات  يزاسزاب 
نیا زا  یخیرات  ياهتیاور  زا  يرامش  « (3) . » تسا هلصاف  لاس  دهف 377  کلم  نارود  ریگارف  هعسوت  ات  دارم  ناطلـس  يانب  زا  لاس و   965

نآ نایدوهی ، زا  یکی  تفای . ینایرس  نابز  هب  اهگنس  رب  ییاههتـشون  درک  بیرخت  يزاسزاب  يارب  ار  هبعک  شیرق  نوچ  هک  دراد  تیاکح 
: دوب نینچ  اهنآ  زا  یکی  دناوخ . ناشیا  رب  ار  اههتشون 

تفه هب  مدیرفایب و  ار  نآ  مداد  دوجو  تروصار  هام  دیـشروخ و  مدیرفآار و  نیمز  اهنامـسآ و  هکزور  نآ  ماهکم ، بحاص  ، دـنوادخنم »
نومیم هتـسجخ و  ریـش  بآ و  شنامدرم  يارب  تساجرب و  اپ  زین  هکم  دـشاب ، اج  رب  هکم  هوکوداـت  متفرگ . ناـیم  رد  تسرپ  هناـگی  هاـشداپ 

.« دراد
نایرج رد  دوب و  هتخیوآ  راوید  رب  هبعک  نورد  ریبز  نب  هَّللادبع  نارود  ات  دوب  هدرک  حـبذ  مالـسلا  هیلع  میهاربا  هک  یچوق  ياهخاش  دـنیوگ 

. تفر نایم  زا  دش و  رتسکاخ  یگتخوس  یگنهک و  ببس  هب  ریبز  نب  هَّللادبع  يوس  زا  هبعک  يزاسزاب 
رد فاوط  زا  سپ  دـندرکیم ، فاوط  نآ  اب  هک  ار  ياهماج  اهبرع  هک  تسا  نآ  دـناهدیمان  میطح  ار  لیعامـسا  رجح  هک  یلیـالد  زا  یکی 

ات دنتشاذگیماو  دندنکفایم و  نیمز  رب  رجح 
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. دربب نایم  زا  دناسوپب و  ار  نآ  نامز  تشذگ 

ماقم رد  میهاربا  هاگ  نآ  تخومآ . يو  هب  ار  جح  کسانم  دش و  لزان  دـنوادخ  بناج  زا  لیئربج  درب ، نایاپ  هب  ار  هبعک  يانب  میهاربا  نوچ 
هب ار  ادن  نیا  تسا . هدش  ررقم  امش  رب  جح  مدرم ، يا  دیهد ، خساپ  ار  ناتیادخ  توعد  مدرم ، يا  هک  داد  رد  جح  ِناوخ  ارف  گناب  داتسیا و 

ناشیارب جح  یهلا  ملع  هب  دندوب و  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  همه  و  دناسر ، دندوب  نانز  نادـهز  نادرم و  تشپ  رد  هک  یناسک  همه  شوگ 
«. کیََّبل َّمُهّللَأ  َکیََّبل  : » هک دنداد  خساپ  تمایق - زور  ات  دوب - هدش  ریدقت 

ماگنه هب  يور  نیمه  زا  تسا . مارح  ابر  هک  دنتـسنادیم  دـندوب  هتخومآ  میهاربا  یفینح  نییآ  يایاقب  زا  هچنآ  اـب  مالـسا  زا  شیپ  نایـشیرق 
هدنـسب ناشیاههتـشاد  نوچ  هک  اج  نآ  ات  دوشن  هتفرگ  راک  هب  نآ  رد  ییابر  زا  هدمآ  مهارف  لام  چیه  هک  دنتـشاد  رارـصا  نیا  رب  هبعک  يانب 

. دوش اپرب  لالح  اب  انب  همه  ات  دنهاکب  هبعک  يانب  تحاسم  زا  مارح ، لاوما  زا  هدافتسا  ياج  هب  دنداد  حیجرت  درکیمن 
، نابدرن هلپ و  زا  هدافتـسا  نودـب  هک  داد  رارق  نیمز  حطـس  زا  رتدـنلب  ياهزادـنا  هب  ار  نآ  يدورو  هاگرد  هبعک ، يزاسزاب  نایرج  رد  شیرق 

دنشاب هتشاد  شیوخ  نامرف  رد  ار  هبعک  نورد  هب  نامدرم  نتفرن  ای  نتفر  دنناوتب  رتناسآ  رذگهر  نیا  زا  ات  دشاب ، راوشد  نآ  نورد  هب  نتفر 
. دورن هناخ  نورد  هب  اهنآ  هزاجا  اب  زج  یسک  و 

دوب رام  رس  دننامه  يرـس  لاب و  ود  ياراد  هک  هنیکـس  مان  هب  يداب  دراذگب  ار  هبعک  هناخ  ياههیاپ  تساوخیم  میهاربا  هک  یماگنه  دنیوگ 
ياهیپ گنلک  اب  زین  لیعامـسا  میهاربا و  تخاس و  صخـشم  ار  هبعک  یپ  هیاـپ و  ياـج  نیمز  يور  رب  ندـیزخ  اـب  درک و  ییاـمنهار  ار  وا 

. دنتخاس راوتسا  ار  هبعک  ياههیاپ  بیترت  نیدب  دندنک و  ار  هبعک  راوید 
نآ و نایم  هلصاف  ات  داد  رارق  نکر  کیدزن  ار  نآ  هکلب  دوشگن  یقرـش  علـض  هنایم  زا  داد  رارق  هبعک  يارب  هک  ار  يرد  مالـسلا  هیلع  میهاربا 

. دشاب زاین  زار و  اعد و  يارب  یلحم  نکر ،
«(1) . » تساخرب رامیب  هلان  نوچ  ياهلان  نآ  زا  انب ، هب  گنس  نیلوا  تباصا  اب  تسب  قینجنم  هب  ار  هبعک  جاّجَح  هک  یماگنه  دنیوگ :
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تسا هتشذگ  هبعک  رب  هک  یخیرات  ثداوح  زا  یخرب  تسرهف 

. دنهاکب نامدرم  دزن  هبعک  تمظع  هاگیاج و  زا  دناهدیشوک  خیرات  لوط  رد  مالسا  نانمشد 
شاک تشاد  وزرآ  وا  دوب . ریْمِح  ناهاش  زا  عُّبت  درک  شالت  هبعک  ندرک  ناریو  يارب  هک  یـسک  نیتسخن  تسا  یکاـح  خـیرات  ياـهتیاور 

ینادابآ و ياههیام  رذـگهر  نیا  زا  دزاس و  فوطعم  نمی  هب  هکم  زا  ار  برع  هجوت  ناس  نیدـب  دـنک و  لقتنم  نمی  هب  ار  هبعک  تسناوتیم 
یـشکرس و زا  يو  دوـمن و  هار  قـح  هب  نیمزرـس  نآ  ناـبهار  زا  نت  ود  تسد  هب  ار  وا  دـنوادخ  اـما  دروآ . مـهارف  ار  نیمزرـس  نـیا  نارمع 

. دناشوپ ابید  هب  ار  نآ  تشادب و  یمارگ  ار  هبعک  تشگرب ، یهارمگ 
نمی رد  ياهبعک  یـشبح  ههربا  تسا . لیف  باحـصا  ناتـساد  هدـش ، تباـث  خـیرات  ِتیاور  نآرق و  تلـالد  هب  هک  یخیراـت  قیاـقح  زا  یکی 

هجوتم نمی  هب  هکم  ياـج  هب  ار  مدرم  درک  شـالت  درک و  هنیزه  هبعک  نیا  تخاـس  يارب  یناوارف  لاوما  وا  دـیمان . سیلق »  » ار نآ  تخاـس و 
وا شالت  دنوادخ  اما  دنک  ناریو  دوخ  ِراوس  لیف  هاپـس  هب  ار  هبعک  دمآرب  ددـصرد  يور  نیا  زا  دوبن و  هارمه  قیفوت  اب  شالت  نیا  اما  دزاس .

یفلع ناس  هب  دنبوک و  مهرد  لیجـس  ياهگنـس  هب  ار  نامجاهم  ات  داتـسرف  لیبابا  ناگدنرپ  زا  يرکـشل  شهاپـس  وا و  رب  درک و  رمثیب  ار 
. دندش دوبان  نامجاهم  نآ  دش و  زین  نینچ  دننک . درخ  هدش  هدیوج 

دوـب و هدروآ  دنپـسا  شتآ و  هبعک  ندرک  وبـشوخ  يارب  ینز  هـک  دوـب  نآ  تـلع  تخوـس . شتآ  رد  هـبعک  راـب  کـی  شیرق  راـگزور  رد 
هب دنتـشادیمنرب . ار  میدق  دشیم و  هتخیوآ  میدق  هماج  يور  رب  هبعک  دیدج  هماج  نارود  نآ  رد  دیـسر . هبعک  هماج  هب  شتآ  زا  ياهرارش 

. تخوس شتآ  رد  همه  دوب و  هتشابنا  مه  يور  ییاههماج  ببس  نیمه 
هب دوخ  اب  ار  میهاربا  ماقم  هدش  هدیمان  لشهن » ّما   » لیـس هک  لیـس  نیا  تفرگ . نایم  رد  ار  هکم  نیگنـس  یلیـس  باطخ  نب  رمع  راگزور  رد 

. درک راومه  نیمز  اب  زین  ار  ماقم  ياج  درب و  هکم  نییاپ  قطانم 
ياههدرپ هب  هبعک  قرش  تمس  رد  دندنادرگ و  زاب  ار  ماقم  لیس ، نتفای  نایاپ  زا  سپ 
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نتفای نانیمطا  ماقم و  تسرد  ياج  نتفای  زاب  زا  سپ  دـمآ و  هکم  هب  نارگن  يو  دنتـشون ، همان  رمع  هب  هراب  نیا  رد  هاـگ  نآ  دنتـسب و  هناـخ 

رارق رمع  هک  ییاج  نامه  رد  تسرد  زورما  هب  ات  و  تخاس . راوتسا  ار  نآ  ياههیاپ  درک و  رقتسم  شایلصا  ياج  رد  ار  ماقم  نآ ، هب  تبسن 
. تسا عقاو  دوب  هداد 

ار نآ  دـنوادخ  زین  راب  ره  هدـش و  ادـج  هبعک  زا  هطمارق  ماجنارـس  هعازخ و  هقلامع ، دایا ، مهرج ، نوچ  یناسک  يوس  زا  اهراب  دوسألارجح 
یطمرق نسح  نب  نامیلـس  رهاطوبا  هک  یماگنه  راب ، نیرخآ  رد  تسا . دوسألارجح  زاجعا  ياههناشن  زا  یکی  دوخ  نیا  تسا ، هدنادرگ  زاب 

دزن گنـس  درب . هفوک  هب  دوخ  اب  زین  ار  دوسألارجح  داد ، رارق  تراغ  لـتق و  فدـه  ار  ناـیجاح  دروآ و  شروی  هکم  رب  ق . لاس 317 ه . هب 
هب ق . لاس 339 ه . رد  دـیرخ و  ار  نآ  تسا - فلتخم  هراب  نیا  رد  تیاور  یـسابع - ردـتقملا  ایهَّلل  عیطملا  هک  یماگنه  اـت  دـنام  ناـیطمرق 
ریز رد  ار  رتش  لهچ  دوسألارجح  ندرب  ماگنه  رد  دنهد  لاقتنا  رجه  هب  ار  هبعک  دنتساوخیم  هک  نایطمرق  دش . هدنادرگ  زاب  شایلصا  ياج 

هب نوچ  دندوب  هتشاذگ  شتشپ  رب  ار  نآ  هک  یفیعض  رتش  دوسألارجح ، تشگزاب  نامز  رد  هک  نآ  تفگـش  دندرک و  كاله  نارگ  راب  نآ 
دندیزرو یهاتوک  هبعک  هب  تبسن  هفیاط  نیا  نوچ  اما  دوب . مهرج  رایتخا  رد  هبعک  تیلوت  يراگزور  « (1) . » دش کباچ  قاچ و  دیسر  هکم 

دش و تیلوت  یعدم  مهرج  ربارب  رد  هعازخ  تخاس ، هریچ  نانآ  رب  ار  هعازخ  داد و  رفیک  ار  ناشیا  دـنوادخ  دـنتفرگ ، شیپ  رد  یـشکرس  و 
. دناتس ناشیا  زا  ار  نآ  زین  ماجنارس 

ار شايزاسون  هاگ  نآ  دندرک و  راومه  نیمز  اب  ار  نآ  نایشیرق  هبعک ، زا  ییاهشخب  نتخیر  ورف  نتشادرب و  فاکـش  یپ  رد  هک ، یماگنه 
هچ ِنآ  زا  يراختفا  نینچ  هک  نآ  رـس  رب  دنهد  رارق  دوخ  ياج  رد  ار  دوسألارجح  تسیابیم  هک  دمآ  الاب  ياهزادنا  هب  انب  نوچ  دندیزاغآ ،

ینب دـندنارورپ . رـس  رد  گنج  گنهآ  هک  تفرگ  الاب  يدـح  هب  عازن  فالتخا و  نیا  دـندرک . فالتخا  رگیدـمه  اـب  دـش ، دـهاوخ  یـسک 
هزاجا رگید  یـسک  هب  هک  دنتـسب  گرم  ات  یگداتـسیا  نوخ و  نامیپ  بعک  نبا  يدعینب  اب  هارمه  دندروآ و  نوخ  زا  رپ  یحدـق  رادـلادبع 

رجح بصن 
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مان مدلا » ۀقعل   » اهدـعب يور  نیمه  زا  دـندرب و  دوب  حدـق  نآ  رد  هک  ینوخ  ریز  هب  ار  دوخ  ياهتسد  نامیپ  نیا  داقعنا  يارب  نانآ  دـنهدن .

. تفرگ
هفیاط يا  تفگ : دـمآ و  شیپ  دوب ، شیرق  درف  نیرتریپ  ناـمز  نآ  رد  هک  موزخم ، نب  رمع  نب  هَّللادـبع  نب  ةریغم  نب  ۀـّیماوبا  ناـیم ، نیا  رد 

دـنتفریذپ و زین  اهنآ  دـینک . رواد  دوخ  ناـیم  دـیآ  نورد  هب  هبیـش - ینب  باـب  ینعی  دجـسم - رد  زا  هک  ار  یـسک  نیتسخن  دـییایب و  شیرق ،
زا شیپ  لاس  جنپ  هک  دادخر ، نیا  رد  ناسنیدب  دوب . هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  ربمایپ  دمآ ، نورد  هب  هبیـش  ینب  باب  زا  هک  یـسک  نیتسخن 

هیلع و هللا  یلصربمایپ  دوشگ ، ار  عازن  زین  ترضح  نآ  دنتفرگ و  يرواد  هب  دوخ  نایم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  تسویپ ، عوقو  هب  تثعب 
ار نآ  دریگب و  ار  ادر  نیا  زا  ياهشوگ  دیآ و  شیپ  ياهدـنیامن  هلیبق  ره  زا  دومرف  هاگ  نآ  داهن و  نآ  يور  رب  ار  گنـس  دـیبلط ، ییادر  هلآ 
تشادرب و ار  نآ  شیوخ  تسد  اب  دندناسر ، دوش  بصن  دوب  انب  هک  ییاج  ربارب  هب  ار  گنس  نوچ  دندرک و  نینچ  اهنآ  دننک . دنلب  نیمز  زا 

. دش شیرق  نایم  تخس  یگنج  زا  عنام  هنامیکح  يریبدت  اب  بیترت  نیدب  دناشن و  شیاج  رد 
دمآ گـنت  هب  مشاـه  ینب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  شیرق  نوچ  هک  تسا  نآ  هتـشذگ ، هبعک  رب  هک  یخیراـت  ثداوح  زا  یکی 

يداـصتقا هرـصاحم  هراـبرد  يدنـس  نایـشرق  درک . ررقم  نادـناخ  نیا  هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دـض  رب  ار  يداـصتقا  هرـصاحم  یعوـن 
هتخیوآ لاس  هس  هفیحـصنآ  دـنتخیوآ . هبعک  رد  ار  نآ  دنتـشون و  دـهد  يرای  ار  شنادـناخ  وا و  هک  سک  ره  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 

. دندید ار  گرم  حبش  شیوخ  نامشچ  هب  دنداهن و  رس  تشپ  ار  تخس  يراگزور  بلاط  یبا  بعش  رد  مشاه  ینب  دنام و 
رد مارحلا و  دجـسم  رد  ات  تخیگنارب  دندوبن  دنـسرخ  شیاهمازلا  هفیحـصنآ و  هب  هک  ار  شیرق  نادرم  زا  نت  جنپ  دـنوادخ  يوس  نآ  زا  اما 

عازن شیرق  اـهنآ و  ناـیم  دـندرک و  حرطم  اراکـشآ  ار  هتـساوخ  نـیا  نوـچ  دـنوش . هرـصاحم  ناـمیپ  نتـسکش  راتـساوخ  ناـمدرم  روـضح 
هدش هتشون  نآ  رد  ار  هچنآ  دنناوخب و  ار  هفیحصهک  داد  رظن  نینچ  دوب  شیرق  ناگدش  هرـصاحم  نیتسخن  زا  دوخ  هک  بلاطوبا  تفرگرد ،

. دندوب هدش  اطخ  راتفرگ  هدش  هتشون  هفیحصنیا  رد  هچنآ  ندناوخ  رد  نایشرق  هک  دش  روآ  دای  وا  دننک . ارجا  تسا 
ار ادخ  مان  اهنت  هدرب و  نایم  زا  ار  نآ  همه  هنایروم  دندید  دندروآ و  نوریب  ار  دنس  نآ 
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. تسا هتشاذگ  یقاب 

. دش هتسکش  مشاه  ینب  نادناخ  هرصاحم  ناس ، نیدب 
رارق قینجنم  فده  هیواعم ، نب  دیزی  هاپس  هدنامرف  ریمن ، نب  نیـصح  يوس  زا  ق . لاس 64 ه . هب  ریبز ، نب  هَّللادـبع  نارود  رد  راب  کی  هبعک 

هَّللادبع هرصاحم  نایرج  رد  و  ق . لاس 72 ه . هجح  يذ  رخاوا  رد  یفقث  فسوی  نب  جاّجَح  زین  راـب  رگید  دـش . بیرخت  هجیتن  رد  تفرگ و 
، دندرک هرـصاحم  ار  وا  دـیزی  نایهاپـس  درب و  هانپ  هبعک  هب  ریبز  نب  هَّللادـبع  هک  یماگنه  « (1) . » داد رارق  قـینجنم  فدـه  ار  هبعک  ریبز  نبا 

یکی نوچ  يور  نیمه  زا  دوب و  هدش  هتخاس  بوچ  جر  کی  گنس و  جر  کی  زا  هبعک  راگزور  نآ  رد  تخوس . شتآ  رد  راب  کی  هبعک 
شتآ رد  اـنب ، رد  هتفر  راـک  هب  ياـهبوچ  شـشوپ و  دیـسر ، هبعک  شـشوپ  هب  نآ  زا  ییاههرارـش  تـخورفارب و  یـشتآ  ریبز  نـبا  دارفا  زا 

ياهزادنا هب  دادخر ، ود  نیا  هجیتن  رد  تفرگ و  رارق  قینجنم  فده  دـیزی  نایهاپـس  يوس  زا  هبعک  نامز ، نیمه  رد  نیا ، رب  نوزفا  تخوس .
. دوش انب  ون  زا  تسیابیم  هک  دش  بیرخت 

تبث دروم  دون  دودح  ات  خیرات  رد  اهنآ  رامـش  هک  هدش  ریزارـس  نآ  يوس  هب  یتخـس  رگناریو و  ياهلیـس  هبعک ، ینالوط  خیرات  لوط  رد 
: تساهنآ نیرتمهم  هلمج  زا  تسا ؛ هدش 

. يویدخ لیدانق و  هلظنح ، نبا  لبخم ، فاحج ، لشهن ، ّما  ياهلیس 
هب ای  عوقو ، نامز  مان  هب  ای  هتفای ، شرتسگ  نآ  یپ  رد  هک  ییرامیب  مان  هب  ای  هدش ، قرغ  نآ  نایرج  رد  هک  یـسک  مان  هب  ای  ًابلاغ  اهلیـس  نیا 

بیرخت لـیبق  زا  یفاـصوا  هب  اـی  هدرازگ و  جـح  لاـس  نآ  رد  هک  یمهم  تیـصخش  ماـن  هب  اـی  هتـشاذگ ، ياـج  رب  مرح  رد  هک  يراـثآ  ماـن 
يدرم ق . لاـس 1351 ه . رخاوا  رد  « (2) . » تسا هتـسویپ  عوقو  هب  راب  کی  لاس  یـس  ره  رد  ًالومعم  هدش و  هدـیمان  يرگناریو  یگدـننک و 

. درب تقرس  هب  درک و  ادج  ار  هبعک  ششوپ  زا  مه  ياهراپ  دنک و  نآ  زا  ياهعطق  درک و  يزارد  تسد  دوسألارجح  هب  یناغفا 
زیزعلادبع کلم  لاس  نامه  یناثلا  عیبر  زور 28  رد  دش و  مادعا  راک  نیا  رفیک  هب  قراس 
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یئاسن ملـسم و  يراخب ، « (1) . » دـنادرگزاب شایلبق  ياج  هب  ار  هعطق  نآ  دوخ  تسد  اب  هبعک ، نارواـجم  ناـملاع و  زا  يرامـش  روضح  رد 

.« دنکیم بارخ  ار  هبعک  نیتقیوسلا  وذ  : » تسا هدمآ  نآ  رد  هک  دناهدرک  لقن  هریرهوبا  زا  نامزلا  رخآ  ياههناشن  هرابرد  یتیاور 
نبا ثیدح  رد  هک  توافت  نیا  اب  دناهدرک ، لقن  رمع  نبا  زا  نومـضم  نیمه  هب  یثیدح  حاحـصو ، دیناسم  نابحاصرگید  زا  یخرب  دمحا و 

: دروخیم مشچ  هب  زین  هدوزفا  نیا  رمع 
لـیب و تسا و  قـالچ  نوـبز و  هک  منیبیم  ار  وا  اـیوگ  دـنکیم . هنهرب  شـشوپ  زا  ار  نآ  دـنکیم و  ادـج  نآ  زا  ار  هبعک  ياـهرویز  و  »... 

«(2) .« » دروآیم دورف  هبعک  رب  گنلک 

هبعک ياههتخیوآ  هچخیرات  تسرهف و 

. تسا هتخیوآ  هناخ  نورد  هناگ  هس  ياهنوتس  رب  ای  هبعک و  ياهراوید  رب  هک  تسا  ییاههتشون  حول  ای  اهزیچ  هبعک  ياههتخیوآ  زا  دوصقم 
دشیم و هتخیوآ  هناخ  نورد  رد  هک  دناهداتـسرفیم  هبعک  هب  نوگانوگ  ییاههیدـه  فلتخم  ياهنامز  رد  نادـنمتورث  ناریما و  ناگفیلخ ،

نینچمه ناشن و  دـیراورم  ناشن و  توقای  ياـهماج  هرقن ، ـالط و  ياـهفرظ  لـماش  اههیدـه  نیا  دـمآیم . رد  نآ  ياـهییاراد  رامـش  رد 
. تسا هدمآرد  نآ  دننامه  غارچلچ و  ریجنز ، هسمش ، ماج ، لاله ، نوچ  ینوگانوگ  لاکشا  هب  هک  تسا  یتنیز  ياهگنس  اهرهاوج و 

زا ار  اهریوصت  اـهرکیپ و  اـهنت  دراذـگ و  یقاـب  دوب  هبعک  نورد  هک  ار  ییاـههتخیوآ  لاوما و  هکم  حـتف  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
. دیشک نییاپ  راوید 

: زا دنترابع  تسا  هتخیوآ  اهنوتس  راوید و  رب  نونکا  ای  هدوب و  هتخیوآ  هبعک  لخاد  رد  هک  ییاههتشون  زا  یخرب 
رد هک  شیرق  يوس  زا  مشاه  ینب  یعامتجا  يداصتقا و  میرحت  هنارگمتس  نامیپ  نتم  - 
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یقاب ار  ادـخ  ماـن  اـهنت  نتم  همه  زا  درب و  ناـیم  زا  ار  نآ  هناـیروم  ماجنارـس  دوب و  هتخیوآ  هبعک  رد  تثعب  مهد  اـت  متفه  ياـهلاس  هلـصاف 

تشاذگ
رصاعم نارود  رد  هک  دوب  برع  ياهرعش  نیرتهتسجرب  زا  هناگهد  ای  هناگتشه و  هناگتفه ، ياهعومجم  هک  رـشع  ای  نمث  ای  عبـس  تاقّلعم  - 

. دوب هدش  هتخیوآ  هبعک  لخاد  رد  ندنام  ظوفحم  فده  هب  زین  اهنآ و  شزرا  یگنسنارگ و  ناشن  هب  مالسا  روهظ 
. حافس زبس  هفیحص  -

. ناریما نارازگراک و  یخرب  اب  تعیب  ياههتشون  دنس  - 
. تشون شدنزرف  ود  يارب  یسابع  دمتعم  هک  يدهعتیالو  تعیب و  نامیپ  - 

هبعک زا  دوخ ، یخیرات  هرود  نایاپ  زا  سپ  اههمان  نامیپ  هنوگ  نیا  نوراه . ناشردپ  يوس  زا  نومأم  نیما و  يدهعتیالو  تعیب و  نامیپ  - 
. ناـهاشداپ ناریما و  ناـگفیلخ ، يوس  زا  مارحلا  دجـسم  هبعک و  ياـهمیمرت  اههعـسوت و  ناـمدای  ياـهحول  «- (1) . » دـندشیم هدرب  نوریب 

. دراد دوخرب  ار  ق . خیرات 1416 ه . هک  تسا  دهف  نارود  رد  مرح  هعسوت  نامدای  اهحول ، نیا  نیرخآ 

هبعک ياهتنیز  اهرویز و 

. تسا هدش  هتفرگ  راک  هب  نورب - نورد و  زا  هبعک - نتسارآ  يارب  هک  تسا  ییاهزیچ  همه  هبعک ، ياهتنیز  اهرویز و  زا  دوصقم 
رفح ماگنه  رد  هک  یلازغ  ود  هب  ار  هبعک  يو  دوب . هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ّدج  ّبلطملادبع  تخادرپ  هبعک  نییزت  هب  هک  یـسک  نیتسخن 

. تخیوآ هبعک  رد  رب  نییزت  يارب  دوب  هتفای  لازغ  ود  نیا  اب  هارمه  هک  زین  ار  یحالس  تسارآ و  دوب  هتفای  مزمز 
راگزور رد  کی  ره  ناریما ، ناگفیلخ و  زا  رگید  يرامـش  ردتقم و  دضتعم ، لکوتم ، نیما ، ریبز ، نب  هَّللادبع  کلملادبع ، نب  دـیلو  اهدـعب 

. دنتسارآ ار  هبعک  یلکش  هب  دوخ  ییاورنامرف 
، یلخاد ياهنوتس  لیبق  زا  نآ ؛ رصانع  ازجا و  نتسارآ  لماش  هبعک  نییزت  زا  یشخب 
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. تسا هرقن  الط و  هب  هبعک  نورد  ياههیده  لفق و  رد ، نادوان ،

، اههسمـش اهلاله ، اهرهاوج ، هدش ، نییزت  ناشن و  رهاوج  ياهحالـس  ییالط ، لازغ  ود  زا  دنترابع : هبعک  لخاد  ِیتنیز  ياهرازبا  زا  یخرب 
ياههعلق اهبارحم ، اهغارچلچ و  دـیراورم ، ياهریجنز  ساملا ، هقلح  لفق ، هرقن ، جات  دـجربز ، دـیراورم و  توقای ، زا  ییاههعطق  اـهماج ،

. ناشن جات  عمش  هشیش و  نیسم و  نیرولب و  نیبوچ ،
یناسنا بیرخت  لماوع  ای  لیس و  نوچ  یعیبط ؛ لماوع  زا  یشان  ياهبیسآ  ضرعم  رد  هبعک  نورد  یتنیز  ياهرازبا  اههیده و  اههتشذگرد 

. تسا هدوب  زواجت  گنج و  دننامه 
. دوشیم يرادهگن  یلماوع  نانچ  ِبیسآ  زا  نمیا  ظوفحم و  ییاهناکم  رد  هتفای و  توافتم  یعضو  رضاح  راگزور  رد  اما 

هبعک نایّلوتم 

هبعک تیلوت  دناهدوب . مزال  ياهتبقارم  ماجنا  زین  نآ و  رد  نتـسب  ای  ندرک و  زاب  نآ و  يرازگتمدخ  نوچ  یفیاظو  رادهدهع  هبعک  نایلوتم 
دناهدش و نآ  رادهدهع  یـصق  سپـس  هعازخ و  اهدعب  تشاد و  رارق  دناهدوب ، داع  موق  زا  ياهلیبق  هک  مسط  هفیاط  رایتخا  رد  شیرق  زا  شیپ 

ناگداز نایم  رد  هبعک  تیلوت  بیترت  نیمه  هب  تسا و  هدرپس  نامثع  دوخ  دنزرف  هب  ار  نآ  زین  وا  هدیـسر و  رادلادبع  شدنزرف  هب  وا  یپ  رد 
زین نونکا  هتفرگ و  رارق  هبیش  شیومع  رسپ  يو  زا  سپ  هحلط و  نب  نامثع  رایتخا  رد  ماجنارس  هدیـسر و  ثرا  هب  رگید  لسن  هب  یلـسن  زا  وا 

نادناخ نیدب  ار  هبعک  دـیلک  هکم  حـتف  زا  سپ  هک  یماگنه  ترـضح  نآ  تسادـخ و  لوسر  نامرف  نیا  هچ  تسا ؛ نادـناخ  نیا  رایتخا  رد 
: دومرف درپس ،

ار نآ  يرگمتس  زج  سک  چیه  دنامب و  ناترایتخا  رد  زیخاتسر  زور  ات  یگـشیمه  هنادواج و  هک  دیریگب  ار  دیلک ]  ] نیا هحلط ، ناگداز  يا  »
.« دناتسن امش  زا 

هبعک ندرک  وبشوخ 

. ددرگیم زاب  مالسا  زا  شیپ  هب  هک  تسا  نیرید  يراک  هبعک  ندرک  وبشوخ 
روط هب  ار  هبعک  هاگ  ترضح  نآ  راگزور  رد  دومرف و  ریرقت  ار  تنس  نیا  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلصادخ  ربمایپ 
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. دندرکیم وبشوخ  رطع  هب  لماک 

. دوب هدش  مسر  زامن  ره  ماگنه  رد  هبعک ، ندرک  وبشوخ  هیواعم  راگزور  رد 
نایاپ هب  اب  دوخ ، هَّللادبع ، دندوزفایم . نآ  يوب  رطع و  رب  هعمج  زور  رد  دندرکیم و  وبشوخ  زور  ره  ار  هبعک  ریبز  نب  هَّللادبع  راگزور  رد 

. دز رطع  نورب  نورد و  زا  ار  شیاهراوید  هبعک  يانب  ندناسر 
وا زا  سپ  مدرم  درک و  وبشوخ  ربنع  رطع و  کشم و  زا  ياهتخیمآ  هب  نورب  نورد و  زا  ار  هبعک  شاییاورنامرف ، راگزور  رد  یسابع  يدهم 

. دندناسر ماجنا  هب  هتسویپ  ار  راک  نیا 
هدومرف هک  اج  نآ  هداد ، نامرف  نادب  دنوادخ  هک  تسا  ریهطت  نامه  زا  ياهنوگ  هبعک  ندرک  وبـشوخ  هک  دناهیرظن  نیا  رب  ناهیقف  زا  یخرب 

: تسا
هزیکاـپ كاـپ و  رازگهدجـس  ناگدـننک  عوـکر  ناـمیقم و  ناگدـننک و  فاوـط  يارب  ار  ادـخ  مرح  هک  میدرپـس  لیعامـسا  میهاربا و  هب  «و 

«(1) .« » دیرادب

هبعک ششوپ 

. دناشوپ هناخ  نیا  رب  لماک  یششوپ  يریمح  عُّبت  وا  زا  سپ  دوب . مالسلا  هیلع  لیعامسا  دناشوپ ، هبعک  رب  صقان  یششوپ  هک  یسک  نیتسخن 
، ریرح بش ، رداچ  ینامی ، ياههچراپ  تسوپ ، رتش ، يوم  زا  هتفاب  ياههچراپ  نوچ  ینوگانوگ  داوم  زا  تیلهاج  راگزور  رد  هبعک  شـشوپ 

نینچمه زبـس و  درز و  دیفــس ، خرــس ، هایــس ، ياـبید  یقارع ، مرن  ياـههچراپ  يرــصم ، یطبق  ياـههچراپ  ینمی ، گـنر  زمرق  ياـهناتک 
. دشیم هّیهت  هار  هار  ياههچراپ 

. دندادیم رارق  میدق  ياهششوپ  يور  ار  هبعک  دیدج  ياهششوپ  تیلهاج  راگزور  رد 
نب هَّللادبع  هیواعم و  نامثع ، رمع ، رکبوبا ، ترـضح ، نآ  زا  سپ  دـناشوپ و  ینامی  ياههچراپ  اب  ار  هبعک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصیمارگ  ربمایپ 

هب ام  راگزور  رد  ماجنارـس  دنتخاس و  شـشوپ  هبعک  يارب  ناسک  زا  يرایـسب  خیرات ، رذگرد  سپ  نآ  زا  دنداد و  ماجنا  ار  راک  نیمه  ریبز 
عضو
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. دمآ رد  نیزورما 

سپ اما  دریگ  ماجنا  لاس  زا  تقو  ره  رد  دوب  نکمم  دوبن و  دودحم  لاس  زا  ینیعم  زور  هب  هبعک  ششوپ  دیدجت  مالـسا  زا  لبق  راگزور  رد 
رب نوزفا  ای  تبون و  هس  ای  ود و  لاس  رد  هاگ  اههرود  یخرب  رد  اهدعب  تفرگیم . ماجنا  راوشاع  زور  رد  ًالومعم  راک  نیا  مالـسا ، نارود  زا 

، بجر هام  لوا  راوشاع ، زور  زا  دندوب  ترابع  ًالومعم  تفرگیم  ماجنا  اهنآ  رد  راک  نیا  هک  ییاهزور  دشیم . دـیدجت  هبعک  شـشوپ  نآ ،
. نابرق دیع  زور  و  هجحلا ) يذ  متشه   ) هیورت زور  ناضمر ، هام  متفه  تسیب و 

نیریز و هیال  هبعک  مارحا  « (1) . » دوش دیدجت  هبعک  شـشوپ  لاس  رد  زور  کی  اهنت  هک  دش  نیا  رب  مسر  دعب ، هب  يرجه  مشـش  هدس  زا  اما 
دادـتما نآ ، زا  رتالاب  یکدـنا  دوسألارجح و  يالاب  ربارب  ات  دوشیم و  زاغآ  هبعک  راوید  نییاپ  زا  هک  دـنیوگ  ار  هبعک  شـشوپ  گنر  دـیفس 

. ددرگیم زاب  یسابع  نومأم  نارود  هب  راک  نیا  خیرات  دراد .
متفه زور  رد  هلاـس  همه  هبعک  مارحا  تسا . هتـسب  مارحا  هـبعک  دـنیوگیم  دوـشیم  شوـپ  دیفـس  هـبعک  راوـید  نییاـپ  شخب  هـک  یماـگنه 

زاب هفرع  زا  ناـیجاح  هک  یماـگنه  اـت  دریگیم و  ماـجنا  نآ  ندرک  وبـشوخ  مزمز و  بآ  هب  مارحا  ياـههچراپ  نتـسش  زا  سپ  هجحلايذ و 
ياههتشذگ زا  هبعک ، فالخ  رب  لیعامسا ، رجح  « (2)2 . » دوشیم هدنکفا  ورف  هبعک  ياههدرپ  نآ  زا  سپ  دراد و  دوجو  مارحا  نیا  دـندرگ 

راوید درک و  میدقت  نآ  يارب  یـششوپ  هسکارچ  كولم  زا  یکی  ق . لاس 853 ه . رد  اهنت  تسا . نینچ  زین  نونکا  هدوب و  شـشوپیب  خیرات 
«(3) . » دمآرد هماج  نیدب  نورب  نورد و  تمس  زا  لیعامسا  رجح 

هبعک هرابرد  هدنکارپ  ییاهیهاگآ 

. دناهدروآ ياج  هب  ار  ادخ  هناخ  جح  یهلا  ناربمایپ  رتشیب  ناربمایپ ، همه  مییوگن  رگا 
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یتقو هک  تشاد  دوجو  دـنلب  ياهپت  اجنآ  دوب و  صخـشم  نآ  هاگیاج  اـما  تشادـن  دوجو  هبعک  دـنچ  ره  لـیلخ  میهاربا  زا  شیپ  نارود  رد 

گنهآ ندرازگ  جح  يارب  میهاربا  زا  شیپ  یهلا  ناربمایپ  دشیم . ناور  نآ  تسار  پچ و  تمـس  زا  دیـسریم  هپت  نیا  هب  دـمآیم و  لیس 
. دندرکیم اجنآ 

هک زور  نآ  ات  دش و  هداد  رارق  مرح  دیرفآ ، ار  نیمز  اهنامسآ و  دنوادخ  هک  زور  نیتسخن  زا  مارحلا  دجـسم  هبعک و  هناخ  هلمج  زا  هکم و 
. دوب دهاوخ  مرح  دسر  ادخ  حلاصناگدنب  هب  نیمز  دشاب و  اپرب  نیمز  نامسآ و 

ّالا ةَُّوق  الَو  َلوَح  َو ال   » ترابع رکذ  نیا  رب  مدآ  دوب و  ُهّللا » اَّلا  َهلاال  َو  ِهَّلل  ُدْـمَْحلاو  ِهَّللا  َناَْحبُـس   » ناگتـشرف رکذ  هبعک  هناخ  فاوط  ماگنه  هب 
ناسنیدـب دـش و  هدوزفا  نآ  رب  زین  ربْکا » هَّللا   » رکذ ناناملـسم  ام  يارب  درک و  هوالع  نادـب  میظَعلا » ِّیلَْعلا   » ترابع میهاربا  دوزفا . ار  هَّللاـِب »

«. میظَعلا ِّیلَْعلا  ِهَّللِاب  ّالا  ةَُّوق  الَو  َلوَح  َو ال  ْرَبْکا  ُهَّللاَو  ُهّللا  اَّلا  َهلاال  َو  ِهَّلل  ُدْـمَْحلاَو  ِهَّللا  َناَْحبُـس  : » تسا نینچ  فاوط  ماگنه  هب  ناناملـسم  رکذ 
زا هبعک ، رد  « (2) . » ُمِیلَْعلا ُعیِمَّسلا  َْتنَأ  َکَّنِإ  اَّنِم  ْلَّبَقَت  اَنَّبَر  هک : دنتـشاد  نابز  رب  ار  اعد  نیا  هبعک  يانب  ماـگنه  هب  لیعامـسا  میهاربا و  « (1)»

«(3) . » تسا هدـشن  زاب  هنابـش  مالـسا ، نارود  رد  هچ  تیلهاج و  هرود  رد  هچ  هاگچـیه ، دـناهدرک ، بصن  يرد  هناخ  نیا  رب  هک  ماـگنه  نآ 
. تسا هبعک  هیاس  نیمز  يور  رد  هیاس  نیرتفیرش 

. دیآیم رامش  هب  نیمز  زکرم  هبعک  يور  نیا  زا  هتفای و  شرتسگ  نوماریپ  هب  هبعک  زکرم  زا  نیمز  هک  تسا  هدمآ  حیحصربخ  رد 
ناسنیدـب هتفرگرارق و  دـنرازگیم ، هرمع  نآ  درگ  رب  هتـشرف  رازه  داتفه  زور  ره  تسا و  نامـسآ  رد  هک  رومعملا  تیب  تازاوم  رد  هبعک 

و ناسنا ، نج و  ِفاطم  هبعک و  نیمز ، هبعک 

. گرزب هبترم  دنلب  دنوادخ  هب  رگم  تسین  ییورین  ناوت و  چیه  و  تسین ، هَّللا  زج  ییادخ  چیه  ساپس ، ار  يادخ  تسا ، هزنم  دنوادخ  - 1
. ییوت اناد  ياونش  هک  ریذپب  ام  زا  اراگدرورپ ! ، 127 هرقب : - 2
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هبعک درگرب  سک  ره  يور  نیا  زا  دراد و  رارق  شرع  ریز  رد  رومعملا  تیب  تاـیاور ، رباـنب  تسا . ناگتـشرف  فاـطم  هبعک و  رومعملا  تیب 

ره يارب  هک  تسانعم  نادب  فصو  نیا  هدش و  هدناوخ  كرابم »  » دـنوادخ مالک  رد  هبعک  « (1) . » دریگیم ياج  شرع  ریز  رد  دنک  فاوط 
. تسا هدنیازف  یشاداپ  دور ، نآ  ترایز  هب  ای  دوش و  فکتعم  نآ  راوج  رد  ای  دنک  فاوط  نآ  درگ  رب  هک  سک 

. دنراد ياهژیو  ینید  میهافم  هک  دروخیم  مشچ  هب  یهلا  یتایآ  نآ  نوماریپ  هبعک و  رد 
ربارب رد  ار  یتسه  ياهرادیدپ  همه  دنوادخ  هک  دشاب  نآ  زا  يدامن  ات  گنس ، يور  رب  میهاربا  ياپ  ياج  ندنام  ياج  رب  تسا  هلمج  نآ  زا 

رد هک  میهاربا  ماقم  ندنام  یقاب  تسا  نینچمه  دشاب . تخـس  یگنـس  هعطق  نآ  دـنچره  دزاسیم ، ربنامرف  میلـست و  دوخ  صلخم  ناگدـنب 
اهيزادـناتسد و همه  مغر  هب  هک  تسا  رگید  یتـیآ  مه  دوسـألارجح  تسا . هدـنام  ناـما  رد  ثداوـح  دـنزگ  زا  اـهلاس  اههدـس و  رذـگ 
هک یتمظع  تبیه و  ناراگزور ، رذگ  رد  هبعک  يراگدنام  ماجنارـس ، تسا . هدنام  شیوخ  ياج  رد  نانچمه  هدـش ، نآ  هب  هک  ییاهزواجت 

دصق هبعک  هب  تبسن  هک  یناسک  همه  ِعیرس  يویند و  ِنتفای  رفیک  نینچمه  دنکفایم و  نارئاز  لد  رد  هک  ياهژیو  ساسحا  دراد و  هناخ  نیا 
. دنک نادنچ  ود  ار  نامیا  اهنآ  رد  لمأت  هک  دنتسه  يرگید  یهلا  تایآ  دنشاب ؛ هتشاد  یئوس 

تیب  » ار نآ  تسادـج . اهنآ  زا  هتـسجرب و  شنوماریپ  ياههناخ  اب  هسیاقم  رد  نوچ  ای  تسا ، شوگ  راـهچ  نوچ  دـناهدیمان  هبعک »  » ار هبعک 
ای نیمزرـس و  نیا  رد  تاـناویح  راکـش  تسا و  مرح  هتفرگرب  رد  ار  نآ  هک  مه  ینیمزرـس  هعطق  تسا و  مارح  هـک  ارچ  دـناهدیمان ؛ مارحلا »
زین تسا و  ردقنارگ  الاو و  نهک و  ياهناخ  هک  يور  نآ  زا  دناهتفگ ، قیتعلا » تیب   » ار نآ  تسین . اور  نیمزرـس  نیا  هایگ  تخرد و  ندـنک 

. تسا قیتع )  ) هدیهر یهلا  رفیک  خزود و  شتآ  زا  دنک  ترایز  صالخا  اب  ار  نآ  سک  ره  هک  يور  نآ  زا 
«(2) . » دوشیم وش  تسش و  هجحلايذ  هام  متفه  رد  يرگید  نابعش و  همین  زا  سپ  یکی  راب ، ود  لاس  ره  رد  هبعک 

ص 11 ج 3 ، میوقلا ، خیراتلا  - 1
ص 45 ج 5 ، نیشیپ ، عبنم  - 2
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لوسر دوب . هدـش  بصن  نآ  نوماریپ  هبعک و  رد  تب  دمآرد 360  هکم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  یماگنه  هکم ، حـتف  زور  رد 
تشاد نابز  رب  ار  « (1)  » ًاقوُهَز َناَک  َلِطاَْبلا  َّنِإ  ُلِطاَْبلا  َقَهَزَو  ُّقَْحلاَءاَج  هیآ  هک  یلاح  رد  تشاد  تسد  رد  ییاصع  هلآ  هیلع و  هللا  یلصادخ 

راکـشآ اج و  رباپ  هبعک  يانب  مالـسلا  هیلع  ربمایپ  حون  راگزور  رد  « (2) . » داتفایم ورف  اهتب  درکیم و  هراشا  ناـتب  نآ  هب  دوخ  ياـصع  اـب 
زا دوصقم  نامگیب  هتبلا  تسا . تدابع  هبعک  هب  ندرک  هاگن  دـنیوگ : ناملاع  یخرب  « (3) . » تفر نایم  زا  نآ  راثآ  نافوط ، زا  دـعب  اما  دوب .

. یهلا تایآ  نتفای  یپ  رد  ربدت و  رکفت و  اب  هارمه  تسا  ینتسیرگن  هاگن ، نیا 
. دنشاب هداتفا  مه  يور  هک  تسا  هتسنامیم  نتسبآ  ياهرتش  هب  هبعک  هناخ  ياههیاپ  رد  هتفر  راک  هب  ياهگنس  هک  دناهدروآ  خیرات  رد 

ار دوسألارجح  دوخ  ياصع  اب  درک و  فاوط  هبعک  درگرب  راب  تفه  دوخ ، رتش  رب  راوس  هکم  حتف  زور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصیمارگ  ربمایپ 
رد دروآ و  ار  هبعک  دیلک  تفای و  روضح  نامثع  تساوخ . ار  هحلط  نب  نامثع  دمآ و  ریز  هب  رتش  زا  هبعک  هناتسآ  رب  سپـس  دومرف . مالتـسا 

. دوشگ ار 
زا ار  رد  تفر ، هبعک  نورد  هب  دندرکیم ، یهارمه  ار  وا  هحلط  نب  نامثع  لالب و  دـیز ، نب  ۀـماسا  هک  یلاح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 

. دمآ نوریب  سپس  دنام و  هبعک  رد  یتدم  درازگ . زامن  اج  نآ  تسب و  لخاد 
. تفر هبعک  نورد  هب  زور  نآ  يادرف  رد  راب  نیمود  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 

هک ینکاـما  « (4) . » دـش هـبعک  دراو  عادوـلا  ۀـجح  رد  زین  اـضقلا و  ةرمع  رد  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلــصادخ  لوـسر  هـک  تـسا  هدــش  تـیاور 
: زا دنترابع  هدرازگ ؛ زامن  اهنآ  رد  شنوماریپ  هبعک و  لخاد  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصهَّللالوسر 

. تسا هدنوش  دوبان  لطاب  هک  اریز  دش ؛ دوبان  لطاب  دمآ و  قح  ، 81 ءارسا : - . 1
ص 24 ج 2 ، میوقلا ، خیراتلا  - 2
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نکر هب  کـیدزن  دوسـألارجح ، ماـقم  میهاربا ، ماـقم  تشپ  نآ ، زا  عارذ  هس  هلـصاف  رد  یبرغ  راوید  تمـس  هب  رد و  لـباقم  رد  هبعک  نورد 

ینامی و نکر  نایم  تسا و  لیعامسا  رجح  لباقم  هک  ینکر  ود  نایم  رجح ، کیدزن  یبرغ  لامـش  نکر  لباقم  رد  هبعک ، رد  ِلباقم  یماش ،
. دوسألا رجح 

نآ نایم  هبعک ، تیلوت  نینچمه  رهش و  نیا  ییاورنامرف  رس  رب  هتسویپ  دنتسیزیم و  هکم  رد  رگیدکی  اب  نامزمه  هقلامع  مهرج و  هفیاط  ود 
. دوب يریگرد  گنج و  ود 

انعم نادب  نیا  تفرگ و  ماجنا  دوب  هدمآ  تسد  هب  لالح  لام  زا  مدرم و  يراکمه  قیرط  زا  هک  ياهیامرس  اب  هبعک  يانب  شیرق ، راگزور  رد 
. دراد رایسب  ياهنیرید  نواعت ، کمک و  يروآدرگ  هشیدنا  هک  تسا 

دـندرکیم و لمح  ار  اهگنـس  نادرم  دنتـشاد ؛ يراکمه  راک  نیا  رد  نادرم  نانز و  دـندرکیم ، انب  ون  زا  ار  هبعک  نایـشیرق  هک  یماـگنه 
. دندروآیم چگ  لگ و  نانز 
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خیرات رذگ  رد  هبعک  يزاسزاب  انب و  زا  یحرش  موس : لصف 

انب نیتسخن  هبعک ،

تسا و نامیا  زا  شنتـشاد  رواـب  هک  تسا  یهلا  باـتک  تاـیآ  زا  ياهیآ  هکلب  میـشاب ، هتخادرپ  نادـب  اـم  هک  تسا  یخیراـت  یتیاور  هن  نیا 
؛» تسا رتوگتسار  ادخ  زا  یسک  هچ  : » تسا هدومرف  دوخ  قح  رد  هک  تسا  یسک  لوق  زا  نخس  نیا  رفک ؛ زا  یناشن  نآ  رد  ندیزرو  دیدرت 

نیا زاـغآ  رد  يور  نآ  زا  هدـنراگن  « (2) . » َنیَِملاَْـعِلل ًيدُـهَو  ًاـکَراَبُم  َۀَّکَِبب  يِذََّلل  ِساَّنِلل  َعِـضُو  ٍْتَیب  َلَّوَأ  َّنِإ  هدوـمرف : هک  تسوا  مه  « (1)»
ضراعت اـب  ییوراـیور  هاـگ  هب  هک  دـهد  هجوت  یناـسک  هتفگ  یتسرداـن  هب  ار  ناگدـنناوخ  هک  دـنکیم  يروآداـی  ار  یتقیقح  نینچ  لـصف 

دوجوم یخیرات  ياهتیاور  زا  یخرب  دـنزاییم . تسد  نآرق  لیوأت  هب  دـنباییم ، خـیرات  ياهتیاور  هتفگشیپ و  هیآ  ناـیم  هک  ینیزاـغآ 
هدش انب  ینید  مسارم  ماجنا  ادخ و  یگدـنب  يارب  هک  تسا  ياهناخ  نیتسخن  سدـقملاتیب  هکدـهدیم  ربخ  نیازا  نایحیـسمو  نایدوهی  دزن 

، دـناهبترمه ضرعمه و  نتم  ود  نارگید ، راثآ  رد  هدیـسر  ِیخیرات  تیاور  نآرق و  هیآ  ایوگ  هک  رادـنپ  نیا  اـب  یخرب  ناـیم  نیا  رد  تسا .
يارب هک  ياهناخ  نیتسخن  دـناهتفگ : نانآ  دـنروآ ؛ دوجو  هب  يراـگزاس  تسا ، هدـش  لـقن  خـیرات  رد  هچنآ  نآرق و  هیآ  ناـیم  دناهدیـشوک 

انب ادخ  یگدنب  تدابع و 

. ءاسن هروس  هیآ 122  هب  هراشا  - . 1
يامنهار تسا و  كراـبم  تسا ، هّکب  رد  هک  تسا  ناـمه  هدـش ، اـنب  ناـیمدآ  يارب  هک  ياهناـخ  نیتسخن  ناـمگیب  ، 96 نارمع : لآ  - . 2

. ناگدیرفآ
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. تسا هبعک  هدش  انب  نیمز  رد  هک  ياهناخ  نیتسخن  اما  تسا ، سدقملاتیب  هدش ،

: تسا نکمم  ریسفت  ود  تشذگ  هک  ياهیآ  يارب  دیوگیم : هدنراگن 
، ریسفت نیاربانب  تسا . هتخاس  مهارف  نایمدآ  نیمز  رد  دنوادخ  هک  دشاب  ياهناخ  نیتسخن  قلطم  روط  هب  ٍْتَیب » َلَّوا   » زا دوصقم  هک  نآ  یکی 

. تسا نیمز  هب  يو  ندمآ  دورف  نامز  نیزاغآ  رد  مدآ  هدش  انب  هبعک 
نیا قبط  تسا . هدـش  هتخاس  ادـخ  یگدـنب  تدابع و  يارب  نیمز  رد  هکدـشاب  ياهناخ  نیتسخن  ٍْتَیب » َلَّوأ   » زا دوصقم  هک  نآ  رگید  ریـسفت 

هتخاس انب  نیتسخن  ناونع  هب  شتـسرپ ، نکاما  نینچمه  ینوکـسم و  ياهنامتخاس  شیادیپ  زا  سپ  مدآ و  لوزن  زا  سپ  هبعک  يانب  ریـسفت ،
. تسا هدش 

هک يدـح  ات  ار  نآ  ياهراوید  تخاس و  ار  هبعک  هک  دوب  یـسک  نیتسخن  میهاربا  هک  نیا  نآ  هدـش و  حرطم  زین  رگید  نخـس  نایم ، نیا  رد 
ِْتیَْبلا ْنِم  َدِعاَوَْقلا  ُمیِهاَْربِإ  ُعَفْرَی  ْذِإَو  تسا : هدومرف  هک  دننکیم  دانتسا  هیآ  نیدب  نخـس  نیا  نابحاص  . دروآ الاب  دوش  هدناوخ  انب  کی  ًافرع 

: تسا ریذپناکما  ریسفت  ود  هیآ  نیا  يارب  اما  « (1) . » لیِعاَمْسِإَو
. دروآ الاب  یفرع  يانب  کی  دح  ات  ار  نآ  ياهراوید  هک  تسا  یسک  نیتسخن  هبعک و  هدنراذگ  انب  میهاربا  دوش  هتفگ  هک  نآ  تسخن  ریسفت 

ییاـههناخ زین  میهاربا  زا  شیپ  هک  ارچ  دراد ؛ ضراـعت  « (2)  » ِساَّنِلل َعِضُو  ٍْتَیب  َلَّوَأ  َّنِإ  هیآ  ینعی  نیـشیپ  هیآ  اب  ینـشور  هب  يریـسفت  نینچ 
ياـنب تفگ  ناوتیمن  يور  نیا  زا  تسا و  هتـشاد  دوجو  ینـالوسر  ناربماـیپ و  زین  یگدـنب و  تداـبع و  يارب  ییاـهناکم  اـی  ینوکـسم و 

زا شیپ  دنچ  ره  هک  دناهداد  خـساپ  نینچ  لیلد  نیدـب  هتبلا  دـنادیم . انب  نیتسخن  ار  هبعک  هیآ ، نیا  هک  یلاح  رد  تسا ، انب  نیتسخن  میهاربا 
هتـشاد ّقلعت  ینیعم  فیاوط  لیابق و  هب  ای  هدوب و  یـصاخشا  ِنآ  زا  ای  اهانب  اههناخ و  نآ  اما  هتـشاد ، دوجو  ییاـهانب  اـههناخ و  میهاربا  هبعک 

چیه هب  هک  تسا  تدابع  هناخ  نیتسخن  هبعک  اما  تسا .

 ... دربیم الاب  لیعامسا  اب  ار  هناخ  نآ  ياههیاپ  میهاربا  هک  هاگنآ  و  ، 126 هرقب : - 1
96 نارمع : لآ  - 2
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ارف جـح  هب  ار  ناـنآ  همه  اـت  داد  ناـمرف  ار  میهاربا  دـنوادخ  هک  یمدرم  ناـمه  تسا ؛ مدرم  همه  ِنآ  زا  درادـن و  صاـصتخا  یتلم  هفیاـط و 

«(1)  .... » ٍِرماَض ِّلُک  یَلَعَو  ًالاَجِر  َكُوتْأَی  ِّجَْحلِاب  ِساَّنلا  ِیف  ْنِّذَأَو  دومرف : هک  اج  نآ  دناوخب ،
ياهراوید اهدعب  اما  هتـشاد ، دوجو  وا  زا  شیپ  یناراگزور  رد  هدـش و  انب  میهاربا  زا  شیپ  هبعک  هناخ  دوش : هتفگ  هک  تسا  نآ  مود  ریـسفت 
لیعامـسا شدـنزرف  اب  هارمه  میهاربا  اهدـعب  تسا و  هدـنام  ياج  رب  هناخ  ياههیاپ  یپ و  هتفر و  نایم  زا  هدوب  كاخ  زا  نوریب  هچنآ  هبعک و 

. دناهدرک يزاسزاب  شاهتشذگ  ناسهب  ار  نآ  هدروآ و  الاب  هتشاد  دوجو  شیپ  زا  هک  هیاپ  یپ و  نامه  رب  ار  هناخ  ياهراوید 

دناهدرک يزاسزاب  ای  هتخاس  ار  هبعک  هک  یناسک 

تمه يزاسزاب  نیدـب  هک  ار  یناسک  مان  یخیرات  عبانم  تسا . هدـش  يزاسزاب  راب  هدزای  ادـخ  هناخ  هک  تسا  هدـمآ  خـیرات  ياـهباتک  رد 
. تسا یّنظ  رگید  یخرب  ینیقی و  اهتیاور  یخرب  توبث  نایم  نیا  رد  هتبلا  هدروآ و  دناهتشامگ ،
: زا دنترابع  دناهدرک ، يزاسزاب  ای  هتخاس  ار  هبعک  یخیرات ، دانسا  تیاور  هب  هک ، یناسک  عومجم 

. دنوادخ نامرف  هب  یهلا ؛ ناگتشرف  - 1
ار هناخ  ِندروآ  الاب  نتخاس و  ِراک  مدآ  نآ ، نایرج  رد  هک  تسانب  کی  ًاعومجم  ناگتشرف  مدآ و  يانب  هک  دناهتفگ  مالـسلا ؛ هیلع  مدآ  - 2

. دناهدناسریم کمک  وا  هب  راک  نیا  رد  ناگتشرف  هتشاد و  هدهع  رب 
. مدآ دنزرف  ثیش ؛ - 3

. لیعامسا دوخ  دنزرف  اب  هارمه  میهاربا  - 4
. هقلامع - 5
. مهرج - 6

. ادخ لوسر  مراهچ  ياین  یصق ، - 7

. دنیآ وت  يوس  يرغال ...  رتش  ره  رب  راوس  هدایپ و  ات  هد  رد  جح  گناب  نایمدآ  نایم  رد  و  ، 27 جح : - 1
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تکراشم نانآاب  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  ربمایپ  تفریذـپ و  ماـجنا  تثعب  مجنپ  لاـس  رد  نادـناخ  نیا  يوس  زا  هبعک  ياـنب  شیرق ؛ - 8

. دروآیم انب  لحم  هب  اراهگنس  سابع  دوخ  يومع  هارمهو  درک 
یگنج هب  تشاد  لامتحا  تفرگ و  رد  نآ  لحم  رد  دوسـألارجح  نداد  رارق  رـس  رب  هک  ار  یعازن  ترـضح  نآ  هک  دوب  يزاـسزاب  نیمه  رد 

. دوشگ ریبدت  هجنپ  رس  هب  دوش ، رجنم  تخس 
فده هب  دروآرد و  هرـصاحم  هب  ار  هبعک  دیزی  نایهاپـس  هدـنامرف  ریمن  نب  نیـصح  هک  نآ  زا  سپ  ق . لاس 65 ه . رد  ریبز ؛ نب  هَّللادـبع  - 9

. داد خر  هبعک  رد  زین  يزوس  شتآ  نآ ، اب  نامزمه  ًابیرقت  دش . تسس  انب  نیا  ياهراوید  تسب ، قینجنم  هب  ار  نآ  ریبزنبهَّللادبع  بوکرس 
. دوش هتخاس  ون  زا  بیرخت و  هبعک  هک  دوب  يرورض  نیاربانب ،

. دش زاغآ  هبعک  يزاسزاب  ریمن ، نب  نیصح  هاپس  تشگزاب  هرصاحم و  نایاپ  زا  سپ  بیترت  نیدب 
عـضو هب  ار  هبعک  درک و  بیرخت  دوـب ، هدوزفا  هبعک  ياـنب  هب  ریبز  نبا  هکار  هـچنآ  ق . لاـس 74 ه . رد  يو  یفقث ؛ فسوی  نب  جاّـجَح  - 10

. تسناد ریگارف  يزاسون  يزاس و  زاب  ای  هبعک  يانب  ار  جاجح  راک  ناوتیمن  يور  نیمه  زا  دنادرگ . زاب  شیرق  نارود 
یپ رد  تفرگ و  نایمرد  ار  هبعک  نیگنس  یلیـس  ق . لاس 1309 ه . نابعش  متسیب  هبنشجنپ  بش  رصع و  رد  ینامثع ؛ ناخ  دارم  ناطلـس  - 11

. تخیر ورف  هبعک  زا  ياهدمع  ياهشخب  نآ 
. تخادرپ هبعک  يانب  دیدجت  يزاسون و  هب  ینامثع  ناخ  دارم  ناطلس  ق . لاس 1040 ه . رد  یبارخ و  نیا  لابند  هب 

ییاهتیاور تشذگ  هک  هنوگنامه  هتبلا  دناهتـشامگ . تّمه  هبعک  يانب  دیدجت  ای  انب  هب  خیرات ، لوط  رد  هک  یناسک  زا  تسا  یتسرهف  نیا 
هب رتهتفریذپ  رتملـسم و  هچنآ  نایم  نیا  رد  اما  تسا . نامگ  دح  رد  اهنت  رگید  یخرب  یعطق و  یخرب  دربیم ، مان  ناسک  نیا  زا  هک  یخیرات 
ناخ دارم  ناطلـس  يانب  جاّجَح و  يانب  ریبز ، نب  هَّللادـبع  يانب  شیرق ، يانب  لیعامـسا ، میهاربا و  يانب  زا  یکاح  ياهتیاور  دـسریم ، رظن 

ریگارف هعسوت  حرط  هتفریذپ  تروصشاینوماریپ  ياهانب  هبعک و  يزاسون  رد  هک  یشالت  نیرخآ  اهشالت ، نیا  همه  زا  سپ  تسا و  ینامثع 
. تسا ریخا  هرود 
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: میراذگیم یسررب  هب  کی  هب  کی  ار  هتفگشیپ  ياهانب  کنیا 

مالسلا امهیلع  لیعامسا  میهاربا و  ياهانب 

: تسا هدروآ  نینچ  ار  لیعامسا  میهاربا و  يوس  زا  هبعک  يانب  ناتساد  میرک  نآرق  زا  یتایآ  رد  دنوادخ 
! اراگدرورپ ییوت . اناد  ياونش  هکاریز  ریذپب ؛ ام  زا  اراگدرورپ ! دنتفگ : دربیم  الاب  لیعامـسااب  ار  هناخ  نآ  ياههیاپ  میهاربا  هکماگنه  نآ  »

هبوت هک  نک  هبوت  ام  رب  نایامنب و  ام  هب  ار  نامجـح  بادآ  و  شیوخ ، هدـش  میلـست  یتما  زین  اـم  نادـنزرف  زاو  هدرارق  دوخ  هدـش  میلـستارام 
باتک و ناشیا  هب  دـنک و  توالت  نانآ  رب  ار  وت  تایآ  ات  زیگنارب  ناشدوخ  زا  يربمایپ  نانآ  نایم  رد  اـم ! راـگدرورپ  ییوت . ناـبرهم  هدـننک 

نیعم میهاربا  يارب  ار  هبعک  هناخ  ياـج  هک  نآ  زا  سپ  دـنوادخ  « (1) .« » ییوت میکح  ردتقم  هک  اریز  دـنک ؛ ناشهزیکاپ  دزومایب و  تمکح 
ار وا  لیعامـسا  شدـنزرف  راک ، نیا  رد  دروآرد و  ارجا  هب  ار  یهلا  نامرف  قشع  هقالع و  اب  زین  میهاربا  دـنک . انب  ار  هناخ  هک  دومرف  تخاـس .

. دناسر يرای 
: دوب ریز  ياههصخشم  ياراد  ینف  ظاحل  هب  درک ، اپرب  میهاربا  هک  ییانب 

. گنس انب - رد  هتفر  راک  هب  حلاصم  عون  * 
. زگ  9 حطس - زا  انب  عافترا  * 

نکر اـت  یناـمی  نکر  زا  تسا ، هتفرگ  رارق  نآ  رد  هبعک  ِرد  نونکا  هک  یعلـض  ناـمه  قرـش ؛ تمـس  رد  یبوـنج ، یلامـش - علـض  لوـط  * 
. زگ  32 یلامش -

. زگ  31 برغ - تمس  رد  رگید  ِیبونج  یلامش - علض  لوط  * 
. زگ  20 ینامی - نکر  ات  دوسألارجح  نکر  زا  ینعی  بونج ، تمس  رد  یبرغ ، یقرش - علض  لوط  * 

. زگ  22 لیعامسا - رجح  تمس  ینعی  لامش ؛ تمس  رد  رگید  ِیبرغ  یقرش - علض  لوط  * 

129 - 127 هرقب : - 1
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تمـس زا  يرگید  دوسـألارجح و  راـنک  زا  ینعی  قرـش ؛ تمـس  زا  یکی  هک  دوب  فکمه  هاـگرد  ود  ياراد  دوـب  هتخاـس  میهاربا  هک  ییاـنب 

. دشیم هدوشگ  نوریب  هب  ینامی  نکر  ترواجم  زا  ینعی  برغ ؛
يرادـهگن لـحم  اـت  دوب  هدـنک  زگ  هس  قمع  هب  یلادوـگ  دـیآ ، رد  هبعک  هب  هکیـسک  تسار  تمـس  رد  هبعک ، لـخاد  رد  نینچمه  میهاربا 

. دشاب نآ  لاوما  زین  هبعک و  ياههیده 
. تشادن دوش  هتسب  زاب و  هک  يرد  فقس و  میهاربا  راگزور  هبعک 

. دیچیم ار  اهگنس  زا  جر  کی  زور  ره  مالسلا  هیلع  میهاربا  دوب . نیچ  هکشخ  تروصهب  اهگنس  تخاس  میهاربا  هک  ياهبعک  رد 
نکر ود  ياراد  اهنت  هبعک  نیا  بیترت  نیدـب  تشاد و  میقتـسم  ياهراوید  زا  هدـش  لیکـشت  هشوگ  ود  یبونج ، علـض  رد  اـهنت  میهاربا  هبعک 

، كدنا ياهلصاف  رد  هبعک ، ینحنم  راوید  نیمه  تازاوم  هب  تشاد و  ینحنم  یلکش  هبعک  ِیلامش  علض  اما  دوب . دوسألارجح  نکر  ینامی و 
. تشادیم هگن  اجنآرد  ار  دوخ  نادنفسوگ  لیعامسا  هک  دوب  هاتوک  ياهراوید  اب  یلغآ 

: تساهدروآ میوقلاخیراتزا  ارنآ  هدنراگن  هکمیهاربا  هبعکزا  تسا  یمیسرتریز  ریوصت 
؟؟؟ صریوصت 91
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شیرق يانب 

«(1)»
. دشیم لیکشت  دندوب  هدش  نیچ  هکشخ  هک  یگنـس  ياهفیدر  زا  هناخ  نیا  دوش  هبعک  يانب  دیدجت  ِراک  هب  تسد  شیرق  هک  نآ  زا  شیپ 
رد ینورد  تمس  زا  اهنآ  ياهدنب  هتخیوآ و  راوید  هب  ینوریب  تمس  زا  هبعک  ششوپ  اههدرپ و  تشادن . یفقس  دوب و  نیمز  ِفکمه  نآ  ِرد 

يرادهگن لحم  هنازخ و  هک  تشاد  دوجو  یلادوگ  دیآرد ، هبعک  هب  هکیـسک  تسار  تمـس  رب  هبعک  نورد  رد  دشیم . هتـسب  راوید  يالاب 
. دوب هتخیوآ  هبعک  راوید  رب  یلخاد  تمس  زا  دوب ، هدرک  حبذ  هبعک  يانب  زا  سپ  میهاربا  هک  یچوق  ياهخاش  دوب و  هبعک  لاوما  ایاده و 
دیسر هبعک  ياههدرپ  هب  وا  ِشتآ  زا  ییاههرارش  درک و  دود  دنپـسا  هبعک  ینوماریپ  ياضف  ندرک  وبـشوخ  يارب  شیرق  زا  ینز  نایم  نیا  رد 

هب هک  مه  يدنت  ياهلیـس  اهدـعب  تخیر . ورف  اهتمـسق  یخرب  رد  تشادرب و  فاکـش  شیاهراوید  تخوس و  هبعک  شـشوپ  هجیتن  رد  و 
. دنک انب  ون  زا  ار  نآ  بیرخت و  ار  انب  هدنامیقاب  هک  دش  هشیدنا  نیا  رد  شیرق  ناسنیدب  دوزفا و  هناخ  یبارخ  رب  دشیم ، ریزارس  هرد  نورد 

نب دیلو  يور  نیا  زا  تسا . هتـسکش  مهرد  هکم ، رواجم  ردـنب  هبیعـش ، رد  یمور  یتشک  کی  هک  دوب  هدیـسر  ربخ  هکم  هب  نامز  نیمه  رد 
مان موقاب »  » هک یتشک  نانیـشنرس  زا  یکی  اب  نیا ، رب  نوزفا  دـندیرخ و  ار  یتشک  ياهبوچ  دـندش و  هناور  نایـشیرق  زا  دـنچ  ینت  اـب  هریغم 

ییامنهار راگزور  نآ  ِیماش  ياهانب  لکـش  هب  هبعک  نتخاس  يارب  ار  نانآ  دورب و  هکم  هب  هک  دندرک  قفاوت  دوب  يراجن  شاهفرح  تشاد و 
. دنک

مهارف یلام  ای  یگراکدـب و  ای  رامق  دـمآرد  ای  ابر ، زا  معا  یمارح ؛ لام  دـنهدن  هزاجا  دـنتفرگ  میمـصت  هبعک  تمرح  ظفح  يارب  نایـشیرق 
. دیاشن یکاپ  زج  وا  هاگرد  رب  تسا و  كاپ  دنوادخ  هک  ارچ  دوش ؛ هتفرگ  راک  هب  هبعک  يانب  رد  متس ، يدزد و  زا  هدمآ 

قفاوت نیا  رب  فالتخا  زا  يریگولج  يارب  يزاسزاب ، بیرخت و  ماگنه  هب  نایشیرق 

، هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياین  نیمراهچ  یـصق  يانب  تسا : هدمآ  نآ  هرابرد  هدش و  دای  زین  یّـصق  يانب  زا  هعسوتلا ص 79  ۀّصق  رد  - 1
دناشوپ و امرخ  ياههخاش  نینچمه  امرخ و  هریت  زا  گرزب  یتخرد  مَْود  بوغرم  بوچ  هب  ار  هبعک  فقس  یـصق  تسا . هبعک  يانب  نیمتفه 

« مجرتم داد «. رارق  عارذ  زین 25  ار  هبعک  ياهعلض  زا  کی  ره 

شیرق www.Ghaemiyeh.comيانب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 353زکرم  هحفص 88 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:77
هلیبق دنچ  ای  کی  ره  دننک و  تمـسق  رتکچوک  شخب  راهچ  هب  ار  اهتمـسق  نیا  زا  مادـک  ره  سپـس  شخب و  راهچ  هب  ار  انب  هک  دـندرک 

ندروآ راک  نادرم و  اب  اهگنس  لمح  هفیظو  دنتـشاد و  يراکمه  نادرم  اب  نانز  هبعک  نتخاس  راک  رد  « (1) . » دوش نیعم  یشخب  رادهدهع 
. دوب نانز  اب  جوراس ) طالم   ) چگ لگ و 

هب دـندروآ و  درگ  دوب  هتخیوآ  نآ  ياـهراوید  رب  اـی  دـشیم و  يرادـهگن  هبعک  لـخاد  رد  ار  هچنآ  همه  هبعک ، يزاـسزاب  زا  سپ  نایـشرق 
میهاربا ماقم  لحم  رد  دندرب و  نوریب  هناخ  زا  ار  لبه  نینچمه  دندرپس . یـصق  نب  رادلادبع  نب  نامثع  نب  يزعلادـبع  نب  هَّللادـبع  هحلطوبا 

. دندرک بصن 
نانآ اب  اهگنـس  ندرک  اـج  هب  اـج  رد  دوب و  هلاـس  جـنپ  یـس و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  شیرق  يوس  زا  هبعک  يزاـسون  ماـگنه  هب 

. درکیم يراکمه 
ار هبعک  ياههیاپ  یپ و  گنلک  ملید و  اب  دنتـساوخ  وچ  اما  تخاس . راومه  نیمز  اب  ار  نآ  درک و  بیرخت  اًلماک  ار  هناـخ  ياـهراوید  شیرق 

نیـشیپ هیاپ  یپ و  نامه  رب  ار  هناخ  دـندرک و  رظن  فرـصندنک  زا  يور  نیمه  زا  دـمآرد و  هزرل  هب  هکم  ياههوک  دـننکب  دوب  نیمز  رد  هک 
. دنتخاس

رد ار  گنـس  یـسک  هچ  هک  نیا  رـس  رب  هلحرم  نیا  رد  اما  دیـسر . دوسألارجح  بصن  تبون  هک  یماگنه  ات  تفای  همادا  راک  دش و  زاغآ  انب 
زوسنامناخ یگنج  دوب  کیدزن  تشاد و  همادا  تموصخ  فالتخا و  نیا  زور  دـنچ  دـندرک و  فالتخا  رگیدـمه  اب  دـهد  رارق  دوخ  ياـج 

رواد دوخ  ناـیم  دوش  دراو  هبیـش  ینب  باـب  زا  هک  ار  یـسک  نیتـسخن  درک  داهنـشیپ  یموزخم  هریغم  نب  ۀـفیذح  هیماوبا  ماجنارـس  دریگرد .
نورد هب  هبیـش  ینب  باب  زا  هَّللادبع  نب  دمحم  مالـسا  نیما  هکم و  نیما  هک  تشذگن  يدنچ  دـندرک . تقفاوم  داهنـشیپ  نیا  اب  همه  دـنریگ .

. دمآ

علـض هرهز ، فانم و  دبع  مهـس  دوشیم ، هدوشگ  نآ  زا  هبعک  ِرد  هک  یعلـض  تسا : هدمآ  نینچ  هراب  نیا  رد  هعـسوتلا ص 80  ۀّصق  رد  - 1
نآ رد  هبعک  ِرد  هک  یعلض  لباقم  ِعلض  نادناخ ، نیدب  هتسویپ  یشیرق  ياههریت  موزخم و  ینب  ِنآ  زا  ینامی  نکر  دوسألارجح و  نکر  نایم 

رجح رواـجم  علـض  ماجنارـس  يؤـل و  نب  بعک  نب  صیـصه  نبورمع  نارـسپ  زا  نـت  ود  مهـس  نـینچمه  حـمج و  ینب  ِنآ  زا  تـسا ، عـقاو 
« مجرتم دوب «. يؤل  نب  بعک  نب  يدع  ینب  زین  یصق و  نب  يزعلادبع  نب  دسا  ینب  یصق ، نب  رادلادبع  ینب  ِنآ  زا  لیعامسا ،
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ره زا  هاگنآ  داد . رارق  نآ  نایم  رد  ار  گنس  دیبلط  ییادر  وا  دوشگ ؛ ار  عازن  نیا  هرگ  زین  ترضح  نآ  دندیدنسپ و  يرواد  هب  ار  وا  نایشرق 

نینچ زین  اهنآ  دـنروآ . الاب  دریگ ، رارق  دـیاب  هک  هاگیاج  نآ  يربارب  ات  دـنریگب و  ار  ادر  ياههرانک  مه  اب  همه  ات  تساوخ  ياهدـنیامن  هلیبق 
. دناشن شیوخ  ياج  رد  تفرگرب و  ار  گنس  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دندرک و 

، دـندرب الاب  بجو  کی  عارذ و  راهچ  هزادـنا  هب  ار  راوید  نوچ  دـنتفرگ . یپ  ار  هبعک  يزاـسزاب  راـک  هلحرم ، نیا  زا  رذـگ  زا  سپ  نایـشرق 
ندیچ اب  ار  اهراوید  ندرب  الاب  راک  سپـس  دندوشگ . نوریب  هب  يرد  حطـس  نیمه  رد  دـندرک و  رپ  كاخ  اب  عافترا  نیمه  ات  ار  هبعک  لخاد 

عارذ هدـجه  زا  شیب  هب  دوب ، عارذ  ُهن  اهنت  هک  نیـشیپ  يانب  فالخ  رب  ار ، راوید  عافترا  دـنداد و  همادا  بوچ  جر  کـی  گنـس و  جر  کـی 
. دندناشوپ زین  ار  نآ  فقس  دندناسر و 

رواجم یماش ، علـض  زا  اهفیدر  تمـس  نوتـس و  هس  اهفیدر  نیا  زا  کی  ره  رد  دـنداد . رارق  نوتـس  فیدر  ود  هبعک  لخاد  رد  نایـشرق 
. دوب ینامی  علض  فرط  هب  رجح ،

. تفرگیم رارق  لیعامـسا  رجح  تمـس  هب  زین  نادواـن  دوب و  هتفر  راـک  هب  گنـس  جر  هدزناـش  بوچ و  جر  هدزناـپ  ًاـعمج  شیرق  ياـنب  رد 
ماب هب  هک  دندوب  هداد  رارق  تسا  عقاو  اج  نآ  هبعک  رد  هک  يراوید  ترواجم  رد  یماش و  نکر  رد  یبوچ  ناکلپ  انب  نیا  لخاد  رد  نینچمه 

زا ییاـهریوصت  اهنوتـس  رب  دـندوب . هدرک  نییزت  ار  اهنوتـس  زین  نورد و  زا  ار  نآ  ياـهراوید  هناـخ و  فقـس  ناـنآ  دوـشگیم . هار  هناـخ 
، میرم ریوصت  رد  دزیم و  هعرق  اهنآ  اـب  تشاد و  تسد  رد  هعرق  ياـهریت  هک  دوب  يدرم  ریپ  تروصهب  میهاربا  ریوصت  دوب ؛ یهلا  ناربماـیپ 

. دندوب هداد  رارق  هبعک  لخاد  رد  زین  ناتخرد  ناگتشرف و  زا  ییاهریوصت  نیا ، رب  نوزفا  تشاد . نماد  رب  ار  یسیع  دوب و  هتسشن  يو 
. دندرک بصن  يرد  هاگرد  نیا  رب  ون ، يانب  رد  هبعک  میدق  هاگرد  ظفح  نمض  نینچمه ، نایشرق 

هب کیدزن  هشوگ  رد  هک  یلادوگ  نورد  هب  راب  رگید  دـندوب ، هدرپس  هحلطوبا  هب  هک  ار  هبعک  يایادـه  لاوما و  دـندرب  نایاپ  هب  ار  اـنب  نوچ 
راوید و زا  دوب  هدرک  حـبذ  میهاربا  هک  ار  یچوق  ياهخاش  هبعک و  ياهرویز  دـندنادرگ و  زاب  دوب  هدـش  هدـنک  هبعک  لخاد  رد  یماش  علض 

دندرک بصن  ایاده  لادوگ  هرانک  رب  دوب  رتشیپ  هک  نانچ  ار  لبه  دنتخیوآ و  هبعک  ياهنوتس 
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. دندناشوپ هبعک  رب  ینامی  هار  هار  ياههچراپ  نایاپ ، رد  و 

: میدروآ میوقلا » خیراتلا   » زا هک  شیرق  هبعک  زا  تسا  یمیسرت  ریز  ریوصت 
؟؟؟ صریوصت 91

ریبز نب  هَّللادبع  يانب 

نیصح تخاس . هکم  هناور  هَّللادبع  بوکرس  يارب  ریمن  نب  نیصح  یهدنامرف  هب  یهاپـس  هیواعم  نب  دیزی  ریبز ، نب  هَّللادبع  شروش  زا  سپ 
هبعک فارطا  رد  دـندرب و  هاـنپ  دجـسم  هب  شناراـی  ریبز و  نبا  دـنام . وا  هطلـس  زا  نوریب  مارحلادجـسم  اـهنت  دـش و  هریچ  هـکم  رب  ریمن  نـب 
. دنشاب ناما  رد  باتفآ  شبات  زا  نینچمه  دشیم و  هدنکفا  ناشیوس  هب  قینجنم  اب  هک  ییاهگنس  زا  ات  دنتخاس  ین  بوچ و  زا  ییاههناخ 

ریبز نب  هَّللادبع  www.Ghaemiyeh.comيانب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 353زکرم  هحفص 91 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:80
اهگنس شراب  دندادیم . رارق  فده  ار  هبعک  اهنآ  هلیسو  هب  هک  دوب  هدرک  بصن  ناعقیعق  سیبقوبا و  هوک  رب  ییاهقینجنم  ریمن  نب  نیصح 

هدامآ ریبز  نب  هَّللادبع  نارای  زا  یکی  هک  یـشتآ  زا  ییاههرارـش  نامز ، نیمه  رد  دـنک . اج  زا  ار  نآ  ياهگنـس  دـیرد و  ار  هبعک  شـشوپ 
مهارف زین  نآ  فقس  بوچ و  زا  یفیدر  گنس و  زا  یفیدر  هبعک  ياهراوید  راگزور  نآ  رد  هک  اج  نآ  زا  دیسر و  هبعک  هدرپ  هب  دوب  هدرک 

هب تسویپ و  عوـقو  هب  ق . لاس 64 ه . لوألا  عیبر  هام  موس  هبنـش  بش  رد  دادـخر  نیا  دروآ . یپ  رد  ار  تخـس  یـشتآ  دوب  بوچ  زا  هدـمآ 
. تخیریم ورف  تسشنیم  نآ  رب  ياهدنرپ  رگا  هک  دش  لش  هزادنا  نآ  یشخب  تخیر و  ورف  یشخب  هبعک  ياهگنس  نآ  ببس 

یناـثلاعیبر مجنپ  رد  تشادرب و  ریبز  هَّللادـبع  هرـصاحم  زا  تسد  ریمن  نب  نیـصح  دیـسر و  هکم  هب  دـیزی  گرم  ربخ  هک  تشذـگن  یناـمز 
. درک كرت  ار  هکم  شهاپس  اب  لاس  نامه 

درک و ینزیار  ناگربخ  نادـنمدرخ و  اب  هراب  نیا  رد  ریبز  نبا  دوش ؛ هدیـشیدنا  ياهراچ  هبعک  يزاسزاب  يارب  تشاد  ترورـض  ناـس  نیدـب 
. دنزاسب ون  زا  ار  نآ  دننک و  بیرخت  اًلماک  ار  هبعک  هک  دش  نآ  ییاهن  میمصت 

تخاـس و مهارف  هلدرم  هـبعک و  هـلحلح ، همدـنخ ، عـطقم ، ریبـث ، ارِح ، ياـههوک  زا  ار  هـبعک  لـماک  ياـنب  يارب  مزـال  ياهگنـس  ریبز  نـبا 
يوزرآ هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  هچنآ  قباـطم  ینعی  تسا ؛ هدوب  میهاربا  راـگزور  هب  هک  ياهیاـپ  یپ و  يور  رب  ار  هبعک  ياـهراوید 

. دروآ الاب  تشاد ، ار  شماجنا 
لخاد رد  هک  ار  ییاهتنیز  اـی  اههیدـه و  همه  دوب ، مزـال  راـک  نیا  يارب  هچنآ  ندروآ  مهارف  زا  سپ  هبعک ، يزاـسزاب  ماـگنه  هب  هَّللادـبع 

. دوش هدنادرگزاب  رابرگید  تایلمع ، نایاپ  زا  سپ  ات  داد  لاقتنا  نامثع  نب  ۀبیش  يارس  هب  دروآ و  درگ  اج  کی  تشاد  دوجو  هبعک 
ق. لاس 65 ه . رخآلا  يدامج  همین  هبنش ، زور  رد  هک  دوب  یسک  نیتسخن  دوخ  وا 

. دندناسر نایاپ  هب  ار  نآ  زور  مین  کی  رد  دنداد و  همادا  ار  بیرخت  راک  مدرم  وا  زا  سپ  درک و  زاغآ  ار  هبعک  يانب  ياههدنامیقاب  بیرخت 
هبعک درگرب  نیبوچ  یتسبراد  تشاد ، همادا  هبعک  يزاسزاب  راک  هک  یتدم  رد  ریبز  نبا 
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رد دوخ ، ياـج  زا  دوسـألارجح  ندـش  هدـنک  زا  سپ  نینچمه  وا  دـننک . فاوـط  شدرگ  رب  مدرم  اـت  تخیوآ  نآ  رب  ییاـههدرپ  داد و  رارق 

. تشاذگ هودنلا  راد  رد  درک و  لفق  ار  نآ  داد و  رارق  ياهبعج  رد  دیچیپ و  ابید  ياهچراپ  هب  ار  نآ  هبعک ، بیرخت  نایرج 
لخاد نیمز و  رد  بجو  کـی  عارذ و  شـش  قـمع  هب  نآ  هک  دـندید  دـش ، راکـشآ  هبعک  هیاـپ  یپ و  دـندرب و  ناـیاپ  هب  ار  بـیرخت  نوـچ 

. دروخیم ناکت  یپ  نیا  ناکرا  همه  دنهد ، ناکت  دوخ  ياج  زا  هکار  نآ  زا  تمسق  ره  هک  تسا  هتـسویپ  مه  هب  نانچ  هتفر و  ورف  اهگنس 
رب ار  هبعک  یقرش  ِرد  تخاس و  راوتسا  نآ  يور  ار  دیدج  يانب  تفرگ و  هاوگ  هیاپ  یپ و  نیا  هب  ار  سانـشرس  نامدرم  زا  نت  هاجنپ  ریبزنبا 
رد رگید  يرد  نآ  لباقم  رد  تسرد  داد و  رارق  دوب  کیدزن  نیمز  حطـس  هبو  دادیم  لیکـشت  ار  ناورذاش  هکیگنـس  فیدر  ناـمه  يور 

. دوشگ برغ  تمس 
. داد رارق  شیوخ  ياج  رد  ار  نآ  شدوخ  مدرم ، زا  ربخیب  هَّللادبع  دوش  بصن  دوسألارجح  تسیابیم  هک  دیسر  ياهطقن  هب  انب  نوچ 

رد نوتـس  هس  زین  هبعک  لـخاد  رد  دـناسر و  عارذ  ود  هب  ار  اـهراوید  ضرع  عارذ و  تفه  تسیب و  عاـفترا  هب  ار  هـبعک  ياـهراوید  هَّللادـبع 
. داد رارق  فقس  نتشاد  هگن  يارب  بونج  هب  لامش  زا  یفیدر 

ود ِرد  هب  دوب  هگنل  کی  نامز  نآ  ات  هک  ار  هبعک  ِرد  تخاس و  دـندوب  هدروآ  اعنـصزا  هک  ییاهرمرم  گنـس  زا  ار  هبعک  ياـهنزور  ریبز  نبا 
دیـسریم و ماب  تشپ  هب  هک  تخاس  یبوچ  ناکلپ  یماش ، نکر  ترواجم  رد  هناخ و  لخاد  رد  درک ، لیدـبت  عارذ  هدزای  عافترا  هب  ياهگنل 

. داد رارق  تخیریم  لیعامسا  رجح  هب  هک  ینادوان  زین  ماب  تشپ  رب 
نییاپ اـت  ـالاب  زا  زین  هناـخ  راوید  ینوریب  حطـس  رب  درک و  وبـشوخ  ربنع  کـشم و  هب  ار  نآ  لـخاد  هبعک ، ياـنب  زا  تغارف  زا  سپ  ریبز  رـسپ 

. دناشوپ ابید  ياههچراپ  هب  ار  هناخ  سپس  دیلام و  ربنع  کشم و 
. درک شرف  گنس  اهراوید ، زا  عارذ  هد  عاعش  هب  ار  هبعک  فارطا  اهنآ  اب  هک  دوب  هدنام  هفاضا  گنس  يرادقم  انب  نایاپ  رد 
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مرحم میعنت  زا  نآ ، هنارکـش  هب  تساوخ  مدرم  زا  هَّللادـبع  دیـسر و  ناـیاپ  هب  « (1) . » ق لاس 65 ه . بجر  مهدـفه  رد  هبعک  يزاسون  راـک 

دجـسم لباقم  هک  ياهپت  رد  شنارای  اب  هارمه  دوخ ، وا  دنک . ینابرق  ادخ  هار  رد  دناوتیم  هزادـنا  ره  هب  سک  ره  دـنرازگ و  هرمع  دـنوش و 
. درک ینابرق  دنوادخ  ساپس  هب  يرایسب  نارتش  تسب و  مارحا  دوب  میعنت  تاقیم  رد  هشیاع 

. دنام ياجرب  اپ  خیرات  رذگ  رد  تنس  نیا  دش و  تنس  هکم  نامدرم  نایم  لاس  زا  زور  نیا  رد  میعنت  زا  هرمع  ماجنا  سپ ، نآ  زا 
: دمآ میوقلا » خیرات   » زا هک  ریبز  نب  هَّللادبع  هبعک  زا  تسا  یمیسرت  ریز  ریوصت 

؟؟؟ صریوصت 93

. دنکیم يربارب  يدالیم  لاس 684  اب  خیرات  نیا  هعسوتلا ص 82  ۀصق  تیاور  هب  - 1
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یفقث جاّجَح  يانب 

، هچ تسا . هتفر  ناخّروم  ملق  رب  اطخ  هب  هک  تسا  ییوگزاجم  یعون  هبعک ، ياهانب  دیدجت  ای  اهانب  فیدر  رد  جاّجَح  راک  ِندروآ  رامش  هب 
. دوب ریبز  نبا  يانب  زا  یشخب  بیرخت  اهنت  درک  هچنآ  تخاسن و  ییانب  چیه  جاّجَح 

. دوبن رتشیپ  هک  هدوزفا  هبعک  هب  ییاهزیچ  ریبز  نب  هَّللادبع  بیبخوبا  هک  تشون  ناورم  نب  کلملادبع  هب  693 م . ق /. لاس 74 ه . رد  جاجح 
. تسا هدوشگ  نوریب  هب  هبعک  زا  رگید  يرد  نینچمه  و 

تسا هدوزفا  هبعک  يانب  ياهگنس  رب  ار  هچنآ  نک ، دودسم  تسا  هدوشگ  ریبز  نبا  هک  ار  یبرغ  ِرد  تشون : نینچ  وا  خساپ  رد  کلملادبع 
لوـسر راـگزور  رد  هک  تروصناـمه  هب  ار  نآ  نک و  رپ  نآ  ِنیـشیپ  عاـفترا  اـت  هدـمآ  مهارف  دـیاز  ياهگنـس  اـب  ار  هبعک  نک و  بـیرخت 

. روآرد تسا  هدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصادخ 
هک یعافترا  ات  ار  هبعک  لخاد  هدـمآ ، مهارف  دـیاز  ياهگنـس  اب  درک و  بیرخت  رجح  تمـس  رد  هبعک  زا  بجو  مین  عارذ و  شـش  جاّجَح 

راهچ عافترا  رد  ار  یقرـش  رد  هاـگرد  تشادرب ، ناـیم  زا  دـشیم  هدوشگ  برغ  تمـس  هب  هک  ار  يرد  درک ، رپ  دوش  بصن  رد  تسیاـبیم 
. تشاذگاو دوب  ریبز  نبا  راگزور  رد  هک  لاح  نامه  رب  ار  انب  ياهتمسق  ریاس  داد و  رارق  بجو  کی  عارذ و 

نیچگنـس هبعک ، یبرغ  رد  نتـسب  لیعامـسا ، رجح  راوید  زا  تسا  ترابع  تخاس ؛ اـجنآ  اـی  دوزفا  هبعک  ياـنب  رب  جاّـجَح  هچنآ  عومجم  رد 
. تسا هدش  بصن  ناکلپ  نیا  رب  هک  يرد  ود  هبعک و  لخاد  رد  دوجوم  ناکلپ  هبعک ، رد  نییاپ 

لاس 1039 ات  سپ  نآ  زا  هدـش و  هلـصاف  لاس  هد  ای  ُهن  جاجح  يانب  ات  نامز  نآ  زا  لاس و  داتـشه  ریبز  نبا  يانب  اـت  شیرق  ياـنب  ماـگنه  زا 
دودحم ياهمیمرت  یخرب  زج  يایبارخ  ای  رییغت  چیه  نآ  رد  لاس  شـش  تصـش و  دصهن و  هلـصاف  رد  تسا و  هدنام  تلاح  نامه  هب  هبعک 

. تسا هدماین  دوجو  هب 
يزاسون راب  نیمهدزای  يارب  هبعک  دمآ  مزال  ناسنیدـب  درک و  بارخ  ار  هبعک  هقباسیب  رگناریو و  یلیـس  1629 م . ق /. لاس 1039 ه . رد 

. دوش
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. دناسر ماجنا  هب  1630 م . ق /. لاس 1040 ه . رد  ینامثع  ناخ  دارم  ناطلس  ار  انب  نیمهدزای 
: تسا هدش  هدروآ  میوقلا » خیرات   » باتک زا  هک  تسا  جاّجَح  هبعک  زا  یمیسرت  ریز  ریوصت 

همّظعملا ۀبعکلا  صریوصت 94 

ناخ دارم  ناطلس  يانب 

، نآ هجیتن  رد  تفای و  همادا  هبنش  جنپ  بش  ات  دیزاغآ و  ندیراب  هکم  رد  اسآ  لیس  یناراب  ق . لاس 1039 ه . نابعش  هبنش 19  راهچ  زور  رد 
ياهراوید تفرگرب و  رد  ار  مارحلا  دجسم  لیس  دندوب . هدیدن  هکم  رد  ار  شدننامه  زور  نآ  ات  هک  دش  يراج  نک  ناینب  یلیس 
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. درک طوقس  يرگید  زا  سپ  یکی  اهراوید  تفر و  ورف  بآ  هب  همین ، ات  هبعک 

يروآ و عمج  لیبق  زا  مزال  ریبادت  وا  نامرف  هب  دوب و  هکم  ریما  تفریم  رامش  هب  تاداس  زا  هک  نسح  نب  سیردا  نب  دوعسم  نارود  نآ  رد 
ناـملاع و نینچمه  تفرگ . ماـجنا  لیـس  نتـسشن  ورف  زا  سپ  مارحلا  دجـسم  يزاـسكاپ  هبعک و  هب  قـلعتم  ياـهبنارگ  يایـشا  يرادـهگن 

. درک ناوتیم  هچ  هبعک  يزاسزاب  يارب  دننیبب  ات  دنتسشن  وگ  تفگ و  هب  هراب  نیا  رد  دندمآ و  مه  درگ  رهش  ناگرزب 
یکراوید زین  نامزمه  دننک و  فیلکت  بسک  وا  زا  دنـسیونب و  همان  ینامثع  ناخ  دارم  ناطلـس  هب  هراب  نیا  رد  هک  دش  نآ  میمـصت  ماجنارس 

. دننک اپرب  دشاب  هتشاد  هلصاف  نآ  ياههناریو  هبعک و  اب  عارذ  شش  فرط  ره  زا  هک  یبوچ 
رد بیترت  نیدب  دش و  دراو  هدج  ردنب  هب  دوب  هبعک  يزاسزاب  يارب  مزال  تازیهجت  حلاصم و  لماح  هک  یتشک  دـنورف  کی  يدـنچ  زا  سپ 

ق. لاس 1040 ه . لوألا  يدامج  رخاوا 
. دش زاغآ  يزاسزاب  يزاسون و  راک 

: دوب ریز  ياهیگژیو  ياراد  جاّجَح و  يانب  تلاح  نامه  هب  ًابیرقت  دش  هتخاس  راب  نیا  هک  ییانب 
. تخاس دوب  جاّجَح  نارود  رد  هک  لکش  نامه  هب  ار  هبعک  دیدج  يانب  دارم  ناطلس  - 1

. تساک نآ  زا  يزیچ  هن  دوزفا و  نآ  رب  يزیچ  هن 
هبنـش زور  زا  مینک  ظاحل  دوب  هدـنام  ياج  رب  هک  ياهناریو  ندرک  راومه  هبعک و  هدـنامیقاب  بیرخت  يادـتبا  زا  ار  يزاـسزاب  زاـغآ  رگا  - 2

يدامج موس  تسیب و  هبنـشکی  زور  میروآ ، باسح  هب  هبعک  ياـنب  گنـس  نیتسخن  نداـهن  نیمز  رب  زا  ار  نآ  رگا  یلوـألا و  يداـمج  رخآ 
. دوب دهاوخ  ق . لاس 1040 ه . رخآلا 

رد دهف و  کلم  نارود  رد  اهنت  هدنام و  زین  رـضاح  راگزور  ات  انب  نیا  هدوب و  ق . لاس 1040 ه . هجحلا  يذ  مود  زین  يزاسزاب  نایاپ  خـیرات 
. تسا هتفریذپ  تروصنآ  رد  یئزج  ییاهمیمرت  مرح » هعسوت  حرط   » بلاق

دنداد و همادا  دوب  هدش  هدیچ  نیمز  يور  رب  هک  یگنـس  فیدر  نیتسخن  هب  ندیـسر  ات  ار  راک  هبعک ، ياههدـنامیقاب  بیرخت  نایرج  رد  - 3
هیلوا فیدر  نامه  يور  رب  ار  يزاسزاب  سپس 
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. تفاین كدنا ، یتح  يرییغت ، هنوگ  چیه  هبعک  داعبا  بیترت  نیدب  دندرک . زاغآ 

. دش نیمأت  دناهتفگ  هبعکلا  لبج  ار  نآ  هک  هکیبش  هوک  زا  يزاسزاب ، رد  زاین  دروم  دیدج  ياهگنس  - 4
اهگنـس و اهنت  دـندرک و  يراددوخ  دوسألارجح  نکر  بیرخت  زا  اما  دـنتخاس  راومه  نیمز  اب  ار  هبعک  نکر  هس  بیرخت ، ناـیرج  رد  - 5

. دنداد همادا  الاب  هب  هطقن  نیمهزا  ار  انب  دندرکمیمرت و  ارنآ  فارطا  دنتشادرب و  دوب  هتفرگ  رارق  دوسألارجح  يور  هکار  یلگ  كاخ و 
دننامه هدنام ، هدیـشوپ  هبعک  راوید  ياهگنـس  رگید  ریز  رد  هک  دوسألارجح  زا  ییاهتمـسق  گنر  دش  هدهاشم  يزاسزاب  نایرج  رد  - 6

. تسا دیفس  میهاربا  ماقم  ياهرمرم 
. دش هتشاذگ  هبعک  لخاد  رد  انب  دیدجت  خیرات  دارم و  ناطلس  مان  اب  يدوبدای  حول  يزاسزاب  نایاپ  رد  - 7

دوعس کلم  نارود  رد  هبعک  ماب  تشپ  ریمعت 

هک دش  مالعا  دوب  هدش  لیکشت  دوعـس  کلم  نامرف  هب  هک  ياهژیو  ینف  یملع و  هتیمک  صیخـشت  هب  و  ق . لاس 1377 ه . مرحم  هام  لوا  رد 
ندال نب  یفوع  نب  دـمحم  خیـش  ناتـسبرع ، هاشداپ  نامرف  هب  لاـس  ناـمه  مرحم  رخاوا  رد  نآ  لاـبند  هب  تسا . تمرم  دـنمزاین  هبعک  فقس 

. دنک مادقا  هبعک  فقس  لماک  يزاس  زاب  میمرت و  هب  تبسن  دش  رومأم  یمومع  تاسیسأت  ریدم 
: تفرگ ماجنا  ریز  تاصخشم  اب  هبعک  فقس  يزاسون  راک  بیترت  نیدب 

رجح ینامی و  نکر  دوسألارجح ، لباقم  زج  هب  هبعک ، درگرب  يدـنلب  یبوچ  لـیاح  ق . لاس 1377 ه . یناثلا  يداـمج  مکی  تسیب و  رد  - 1
. دنداد رارق  لیعامسا  رجح  تمس  تسبراد  نایم  زا  ار  فقس  هب  ندیسر  رمم  دندرک و  اپرب  لیعامسا 

. دنتخاس مهارف  ار  راک  يارب  مزال  حلاصم  داوم و  رگید  بوچ و  يزاسزاب ، عورش  زا  شیپ  - 2
زاغآ يارب  دوعـس  کلم  دوخ  ردارب  فرط  زا  یگدـنیامن  هب  زیزعلادـبع  نب  لـصیف  تقو  دـهعیلو  بجر ، مهدـجیه  هعمج  زور  رهظ  رد  - 3

هناشن هب  ار  ماب  تشپ  نیچرود  زا  یتمسق  تفر و  هبعک  ماب  رب  نالوؤسم  نانامهیم و  زا  دنچ  ینت  هارمه  هب  تفای و  روضح  تایلمع 
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. درک بیرخت  میدق  فقس  تایلمع  عورش 

تروصهب فقـس  ياهبوچ  دـش و  راوس  اهراوید  يور  رب  یـضرع  ییاههچریت  هاگنآ  هتـشادرب و  لماک  روط  هب  یناقوف  فقـس  سپـس  - 4
. دش مکحم  یلحم  ِبوغرم  جوراس  اب  دیدرگ و  بصن  اههچریت  نیا  يور  رب  یبرغ  یقرش 

يریت طسو  رد  اهبوچ  نیا  ریز  رد  دش و  مکحم  یبرغ  یقرش و  ياهراوید  هب  یبوچ  ریت  ود  اهنآ ، ریز  رد  فقـس و  ياهبوچ  ياهتنا  رد 
. تفرگرارق هبعک  یبونج  راوید  يور  نآ  رگید  رس  یلامش و  راوید  يور  نآ  رس  کی  هک  دش  هیبعت  یناقوف  فقس  لمح  يارب  ینهآ 

. دش شرف  نآ  يور  زین  فقس  نیا  ياهبوچ  بصن و  یناتحت  فقس  لمح  يارب  رگید  يریت  نینچمه 
همظعملا هبعکلا  باتک  صریوصت 155 

؟؟؟ ریوصت

دوعس کلم  نارود  رد  هبعک  ماب  تشپ  www.Ghaemiyeh.comریمعت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 353زکرم  هحفص 99 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:88
، یلبق ِیبوچ  ياهخیم  ياج  هب  نآ  رد  دندرک و  انب  رتمیتناس  داتشه  عافترا  هب  ار  فقس  نیچ  رود  راوید  یناقوف ، فقس  ندش  لماک  زا  سپ 

. دندرک هیبعت  اهنادب  هبعک  هماج  نتخیوآ  روظنم  هب  نینهآ  دنلب  ياهخیم 
زا ياهیال  نآ  زا  سپ  جوراس و  زا  ياهیال  سپـس  كزان و  علق  زا  ياهیال  هاگ  نآ  دـندرک و  گنر  جنرـس  اب  ار  فقـس  ياهبوچ  نینچمه 

شرف ار  فقس  رمرم  ياهگنـس  اهنیا  همه  زا  سپ  دندرتسگ و  فقـس  يور  جوراس  طالم و  زا  يرگید  هیال  نآ  زا  سپ  یتبوطر و  قیاع 
هک نادوان  فرط  هب  ماب  بیش  اهنآ  بصن  رد  تفرگ و  تروصاهنآ  ندرک  زیمت  زا  سپ  میدق و  ياهگنـس  زا  هدافتـسا  اب  راک  نیا  دندرک .

. دش تاعارم  دزیریم  لیعامسا  رجح  هب 
نآ زا  سپ  دش و  رپ  باذم  برـس  اب  اهنآ  زرد  هبعک ، ماب  يور  هدش  شرف  ياهگنـس  ندـش  رتمکحم  بآ و  ذوفن  زا  يریگولج  روظنم  هب 

. دیدرگ بصن  رمرم  ياهگنس  رتمیتناس  عافترا 25  ات  نیچ  رود  راوید  رانک 
هقرو نآ  يال  هبال  رد  هک  ون - یـشوپرد  اب  دوشیم  هداد  رارق  نآ  رب  هک  یـششوپ  دش و  ریمعت  ماب  تشپ  هب  ناکلپ  يدورو  هاگرد  نینچمه 

. دیدرگ ضیوعت  دوب - هدش  هداد  رارق  ابیز  مکحم و  يزلف 
. دنتفر راک  هب  زین  میدق  هدافتسا  لباق  ياهبوچ  دش ، هدافتسا  اهنآ  زا  فقس  نتخاس  رد  هک  يدیدج  ياهبوچ  رانک  رد  - 5

دیدـج ياـهبوچ  اـب  تشاد  دوجو  فقـس  نیا  رد  هک  ياهدوـسرف  ياـهبوچ  تمرم  نیا  یط  دـش و  میمرت  زین  هبعک  یناـتحت  فقـس  - 6
. دیدرگ نیزگیاج 

هـس ياهنوتـس  يور  هدش و  هدیچ  مه  رانک  ولهپ  زا  تسا ، برغ  قرـش و  تمـس  هب  اهنآ  رـس  ود  هک  فقـس ، نیا  ياهبوچ  تسا  ینتفگ 
. دش ضیوعت  ینایم  نوتس  طقف  نوتس  هس  نیا  زا  تسا . هتفرگ  ياج  دراد  رارق  ریز  رد  هک  ياهناگ 

. دمآ لمع  هب  راوید  فک و  رمرم  ياهگنس  زین  هبعک و  لخاد  تمس  زا  راوید  یشک  دنب  رد  یئزج  ییاهتمرم  - 7
. دش هتخاس  نآ  یلخاد  ياههدرپ  نینچمه  هبعک و  ياهغارچلچ  يرادهگن  يارب  رتمیتناس  رد 80  داعبا 150  اب  گرزب  قودنصود  - 8
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ور الط  هب  تخاـس و  صلاـخ  هرقن  زا  ق . لاس 1273 ه . هب  ناخ  دـیجملادبع  ناطلـس  هک  نامه  ینعی  هبعک ؛ میدـق  نادوان  هک  اج  نآ  زا  - 9
نآ هبل  رد  ییاههرگنک  داجیا  نینچمه  نآ و  یبوچ  هدـعاق  تّمرم  زا  سپ  نادوان  نیمه  دوب ، هدـشن  شیاسرف  یگنهک و  راچد  درک ، شک 

. دیدرگ بصن  ًاددجم  دش و  هدنادرگرب  شیوخ  ياج  هب  ناگدنرپ ، رگید  نارتوبک و  نتسشن  زا  يریگولج  روظنم  هب 
. دش تمرم  رد  يوزاب  راوید  نینچمه  رد و  هناتسآ  هبعک ، رد  ياهبوچ  - 10

. دش ریمعت  دوش  هدوزفا  نادب  ای  هتساک  شیاههلپ  زا  هک  نآیب  هبعک  یلخاد  ناکلپ  - 11
هب دوب ، هدرک  بصن  هناخ  نورد  رد  هبعک  فقس  نتشادهگن  يارب  شیپ  لاس  دودح 1300  ریبز  نب  هَّللادبع  هک  ياهناگ  هس  ياهنوتس  - 12

. دش یحطس  یتمرم  اهنت  اهلاس ، نیا  همه  رد  ندنام  ملاس  لیلد 
ریز ات  هبعک  فک  زا  مادک  ره  لوط  دنتسه و  رادشقن  شوگ  راهچ  ياههیاپ  هدش و  نیذآ  ياهنوتس  رـس  ياراد  اهنوتـس  نیا  تسا  ینتفگ 

. تسا رتمیتناس  ًابیرقت 44  زین  کی  ره  رطق  رتم و  فقس 7 
. دش مالعا  نآ  یبناج  ياهتمرم  هبعک و  فقس  يزاسون  تایلمع  نایاپ  ًامسر  ق . نابعش 1377 ه . هام  مود  رد  - 13
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دهف نارود  هعسوت  زا  شیپ  ات  نآ  قحاول  هبعک و  مراهچ : لصف 

هبعک داعبا 

عارذ نایم  توافت  يریگهزادـنا و  دـحاو  ندوبن  قیقد  هب  هک  تسا  یعیبط  یفالتخا  هتبلا  نیا ، دـنراد و  فالتخا  هبعک  داعبا  هرابرد  ناخروم 
نایم تسد  عارذ  هزادنا  هک  تسا  هدمآ  همظعملا » ۀـبعکلا  خـیرات   » باتک رد  ددرگیم . زاب  دـیدح ) عارذ  دـی و  عارذ   ) يزلف عارذ  تسد و 
ببـس دوخ  نیا  « (1) . » دـناهتفگ رتمیتناس  ار 48  نآ  ًاریخا  تـسا و  رتمیتناـس   56 يزلف 5 / عارذ  هزادـنا  دراد و  ناسون  رتمیتناـس  ات 50   46
ماگنه هب  هژیو  هب  دروخب و  مشچ  هب  هبعک  ياههزادـنا  داـعبا و  رد  ییاـهتوافت  فلتخم  ياـهتیاور  رد  فلتخم و  ياـهنامز  رد  دوشیم 

. دیآ دیدپ  فالتخا  رتم  ماظن  ياهدحاو  هب  يریگهزادنا  دحاو  نیا  لیدبت 
هدـش شرازگ  ریز  ياههزادـنا  داعبا و  هکم  يارقلاّما  هاگـشناد  رد  جـح  ياهشهوژپ  زکرم  يوس  زا  هدـش  ماـجنا  يریگهزادـنا  نیرخآ  رد 

: تسا
. رتمیتناس  11 / 86 هتفرگ : رارق  نآ  رد  هبعک  ِرد  هک  یعلض  لوط  ینعی  یماش ، نکر  ات  دوسألارجح  نکر  هلصاف  - 1

. رتمیتناس  12 / 04 یبرغ : نکر  ات  ینامی  نکر  هلصاف  - 2
. رتمیتناس  10 / 18 ینامی : نکر  ات  دوسألارجح  نکر  هلصاف  - 3

. تسا هداد  رارق  انبم  ار  سایقم  نیمه  رتم  هب  عارذ  ياهدحاو  لیدبت  رد  هدنراگن  - 1
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8 شیرق 64 / يانب  رد  رتمیتناس ،  4 میهاربا 32 / يانب  بسح  رب  هبعک  عافترا  « (1) . » رتمیتناس  9 / 90 یبرغ : نکر  ات  یماش  نکر  هلـصاف  - 4

. تسا هدرک  ظفح  ار  عافترا  نیمه  زین  ناورم  کلملادبع  هدوب و  رتمیتناس   12 ریبز 95 / نب  هَّللادبع  يانب  رد  رتمیتناس و 
همظعملا هبعکلا  باتک  صریوصت 155 

یقفا شرب 

هدش لقن  حرش  نیدب  زین  فلؤم - راهظا  هب  یقیقد - ریغ  يریگهزادنا  اج  نآ  رد  هتبلا  هدمآ و  زین  هعسوتلا ص 75  ۀصق  رد  شرازگ  نیا  - 1
: تسا

. رتم عافترا 15  فلا :
رتم  9 یلامش 92 / علض  ب :
رتم  12 یبرغ 15 / علض  ج :
رتم  10 یبونج 25 / علض  د :
رتم  11 یقرش 88 / علض  ه :

« مجرتم تسا «. قیقد  ریغ  يریگهزادنا  نیا  هک  دنکیم  دیکأت  اههزادنا  نیا  لقن  زا  سپ  هعسوتلا  ۀصق  هدنسیون 

دهف نارود  هعسوت  زا  شیپ  ات  نآ  قحاول  هبعک و  مراهچ : www.Ghaemiyeh.comلصف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 353زکرم  هحفص 103 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:92
رد هتـشاد و  ار  نآ  لخاد  زا  هبعک  يریگهزادـنا  قیفوت  شدوخ  هک  دوشیم  روآداـی  همظعملا » ۀـبعکلا  خـیرات   » باـتک رد  همالـساب  نیـسح 

یماش 15/ راوید  طسو  ات  ینامی  راوید  طسو  زا  هتفرگ ، تروص  ق. لاس 1352 ه . هدعقلايذ  موس  تسیب و  هعمج  زور  رد  هک  يریگهزادنا 
. تسا هدوب  هلصاف  رتمیتناس   8 یبرغ 10 / راوید  طسو  ات  یقرش  راوید  طسو  زا  رتمیتناس و   10

هبعک يانب  هدنهد  لیکشت  حلاصم 

ینامثع ناهاشداپ  زا  مراهچ ، دارم  ناطلـس  يانب  نامه  هتفرگ ، ماجنا  نآ  رد  يرـصتخم  میمرت  دـهف  کلم  نارود  رد  هک  هبعک  ینونک  يانب 
. تسا راوتسا  يوق و  ییانب  هدیسر و  مامتا  هب  ق . لاس 1040 ه . رد  هک  تسا 

هلحم رد  هبعکلا  لبج  همه  زا  رتمهم  هکم و  ياههوک  زا  اهگنـس  نیا  هدـش و  هدافتـسا  یلین  هب  لیام  هایـس  ياهگنـس  زا  هبعک  تخاس  رد 
. تسا هتشگ  مهارف  هکیبش 

عافترا رتم و  مین  ضرع  رتمیتناـس ، دون  دـصلوط و  هب  گنـس  نیرتگرزب  دنتـسین و  ناـسکی  ياههزادـنا  داـعبا و  ياراد  اهگنـس  نیا  هتبلا 
. تسا رتمیتناس  لهچ  ضرع  رتم و  مین  لوط  هب  زین  گنس  نیرتکچوک  و  رتمیتناس ، تشه  تسیب و 

انب رتشیب  يراوتسا  ببس  دنور و  ورف  رگیدمه  نورد  هب  یبوخ  هب  ات  دنتسه  لکش  یسوق  ییاهیگتسجرب  ياراد  نیریز  تمسق  زا  اهگنس 
. دنوش

. دنیوگ ناورذاش  ار  نآ  هک  دراد  دوجو  رمرم  ياهگنس  زا  یفیدر  نوریب  زا  هبعک ، راوید  نییاپ  رد 

ناورذاش

. تسا هدش  هتـشاذگاو  راوید  ضرع  زا  اهدـعب  هدوب و  هناخ  وزج  رود  ياههتـشذگ  رد  هک  تسا  هبعک  راوید  نییاپ  ینوریب  شخب  ناورذاش 
. تسا رازا  دننامه  هبعک  هناخ  يارب  هک  ارچ  دناهدیمان ؛ مه  ریزأت »  » ار ناورذاش 

رد هبعک ، ياهراوید  زا  علض  هس  رد  هک  تسا  بیرا  ياهگنس  زا  یفیدر  ناورذاش 
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اهنت علـض  نیا  نییاـپ  رد  تسین و  يرثا  ناورذاـش  زا  لیعامـسا  رجح  رواـجم  علـض  رد  تسا . هتفرگ  رارق  نیمز  هب  هدـیبسچ  راوید و  نییاـپ 
راوید هب  ار  دوخ  ندب  تروصو و  تسد  دنتـسیایم و  نآ  يور  رب  نایجاح  هک  دراد  دوجو  رتمیتناس  لهچ  ضرع  هد و  عافترا  هب  یگنـساپ 

نیا رد  هک  تسا  نآ  علض  نیا  رد  ناورذاش  نتـشادن  رارق  تلع  دننکیم . يراز  دنوادخ  هاگرد  هب  اعد و  لاح  نیا  رد  دننابـسچیم و  هبعک 
هب راوید  زا  سپ  بجو  کی  عارذ و  شش  لامـش  تمـس  رد  هبعک  یعقاو  دح  تسین و  نآ  یلامـش  زرم  عقاو  رد  هبعک  هناخ  راوید  تمـسق ،

. تسا لیعامسا  رجح  تمس 
یپ و يور  ار  نآ  ریبز  نب  هَّللادـبع  راب  نیتسخن  يارب  دـناهتفگ  تسا و  هدوب  هبعک  زا  يوزج  لصا  رد  ناورذاـش  دـش ، هراـشا  هک  هنوگ  نآ 

لیـس ربارب  رد  هبعک  ياـهراوید  هک  دوـب  نآ  راـک  نیا  ماـجنا  زا  يو  فدـه  درک . بصن  تسا  هتـشاد  دوـجو  میهاربا  نارود  زا  هک  ياهیاـپ 
ناـیم رد  هدـش  هیبـعت  ياـههقلح  هب  ار  هبعک  هدرپ  نییاـپ  هدـنرادهگن  ياهنامـسیر  دوش ، يریگولج  هناـخ  نورد  هب  بآ  ذوفن  زا  تیوقت و 

نآ ياهراوید  هبعک و  هدرپ  اب  ناگدـننک ؛ فاوط  داـیز  ساـمت  عناـم  بیرا  گنـس  فیدر  نیا  دوجو  دـننک ، مکحم  ناورذاـش  ياـهگنس 
. دوشن هدییاس  دبای و  يرتشیب  ماود  هبعک  هدرپ  مه  دنامب و  نوصم  بیسآ  زا  اهنآ  ندب  مه  ات  دوشیم 

. تسا توافتم  ياههزادنا  داعبا و  رد  مکحم و  دیفس  رمرم  همه  ناورذاش  ياهگنس 
ياهگنـس نیرتهب  زا  دراد ، رارق  لامـش  فرط  هب  هبعک  رد  نییاپ  تمـس  زا  هک  اهنآ  زا  هعطق  تشه  تسا و  هعطق  کی  داتفه و  اهنآ  رامش 

. تسایند رد  رمرم 
. دوشیم هتسب  اهنآ  هب  هبعک  هدرپ  نییاپ  ياهبانط  هک  هدش  هداد  رارق  يزلف  هقلح  کی  لهچ و  ناورذاش  ياهگنس  يال  هبال  رد 

. تسا هدرک  تمرم  ار  ناورذاش  اشاپ  دمحا  ق . لاس 1098 ه . رد  راب  کی  دنامن  هتفگان 

هبعک رد 

درک بصن  ار  رد  نیتسخن  مالـسا ، روهظ  زا  شیپ  يریْمِح  عّبت  هک  راگزور  نآ  زا  نارود و  نیتسخن  زا  هبعک ، رد  هچخیرات  زا  میهاوخب  رگا 
رضاح رصع  نینچمه  دعب  ياههرود  ات 
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هدوب يرد  يدوعـس ، نارود  زا  شیپ  رد  هبعک  رد  نیرخآ  هک  میوشیم  روآدای  هزادنا  نیمه  « (1) . » دیشک دهاوخ  ازارد  هب  نخس  میسیونب 

. تسا هتفر  راک  هب  هرقن  لطر  تصش  دصنآ و  تخاس  رد  هدرک و  رداصار  شنتخاس  روتسد  ینامثع  ناخ  دارم  ناطلس  هک 
عافترا تسالاب ، مارحلا  دجـسم  فک  زا  رتمیتناس  جنپ  تسیب و  رتم و  ود  دودح  هزورما  دوشیم ، هدوشگ  نآ  قرـش  تمـس  زا  هک  هبعک  رد 

. دراد یگتفروت  هبعک  نورد  تمس  هب  زین  رتم  مین  دودح  تسا و  رتم  ود  دودح  نآ  ضرع  رتمیتناس و  هد  رتم و  هس  رد  دوخ 
يارب رد  ود  يدوعس  هرود  رد  ماجنارس  هتـشذگ و  ییاهرییغتو  اهدادخر  رد ، نیا  ياهنییزت  زینو  عون  گنر و  لکـش و  رب  خیرات ، لوطرد 

. دش هتخاس  هبعک 
الط و زا  یـشکور  ياراد  رد  نیا  درک ، رداصار  نآ  تخاس  نامرف  دوعـس  لآ  نمحرلادبع  نب  زیزعلادبع  کلم  هک  تسا  يرد  تسخن ؛ ِرد 

تسا نآ  هبعک  رد  نیمود  اما  « (2) . » تسا هدیسر  ماجنا  هب  ق . لاس 1363 ه . رد  نآ  تخاس  راک  هتفای و  تنیز  یهلا  ياهمان  هب  هدوب ، هرقن 
رد يور  ییاههیوم  دش  هجوتم  هبعک  لخاد  ترایز  رد  دلاخ  کلم  1977 م . ق /. لاس 1397 ه . رد  دش . هتخاس  دلاخ  کلم  نامرف  هب  هک 

موس عّبت  داد  رارق  رد  هبعک  يارب  هک  یـسک  نیتسخن  هک  هدش  لقن  یقرزا  هکم  خـیرات  ماشه و  نبا  هریـس  زا  هعـسوتلا ص 88  ۀصق  رد  - . 1
. دوب نمی  ناهاش  زا  یکی 

هگنل ود  يرد  نآ  يارب  درک  يزاسون  ریمعت و  ار  هناخ  شیرق  نوچ  تسا : هدـش  لـقن  نینچ  همظعملا » ۀـبعکلا  خـیرات  زا « باـتک  نیمه  رد 
عافترا هب  يرد  يو  دـش ، جاّجَح  هرود  نوچ  اما  درک . بصن  هبعک  رب  ار  رد  نیمه  زین  ریبز  نبا  تشاد . عافترا  عارذ  هدزای  رد  نیا  داد . رارق 
عافترا يو  هک  نآ  مغر  هب  لیلد  نیمه  هب  درب . الاب  ریبز  نبا  هرود  اب  هسیاقم  رد  زین  ار  رد  بصن  لحم  تخاـس و  بجو  کـی  عارذ و  شش 

« مجرتم دمآرد «. هاگرد  هزادنا  هب  تسرد  رد  دوب  رتدنلب  لبق  زا  بصن  لحم  نوچ  اما  دوب  هدرک  رتمک  ار  رد 
رد ود  دوعس  نادناخ  نارود  رد  تسا : هدمآ  نینچ  هعسوتلا ص 88  ۀصق  رد  هراب  نیا  رد  تسا  ینتفگ  ص 51 ، ج 5 ، میوقلا ، خیراتلا  - . 2

سنج زا  رد  نیا  دـش . هتخاـس  1944 م . ق /. ه . لاس 1363  رد  ینعی  زیزعلادـبع ؛ کـلم  راـگزور  هب  رد  نیتسخن  دـش : هتخاـس  هبعک  يارب 
هب رد  يور  تمـس  دوـب و  رتمیتناـس  هد  رتـم و  هس  عاـفترا  رتمیتناـس و  مینو  ود  رطق  هـب  ینهآ ، هدـننکتیوقت  ياههمـست  ياراد  موـینیمولآ ،

« مجرتم دوب «. هتفای  تنیز  دنوادخ  ياهمان  هب  هدناشوپ و  هدش  هداد  الط  بآ  هرقن  زا  ییاهحول 
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ًاعومجم « (2)  » هبوتلا باب  اب  هارمه  رد  نیا  تخاس  « (1) . » دنزاسب هبعک  يارب  بان  يالط  زا  ون  يرد  داد  نامرف  يور  نیمه  زا  دراد . دوجو 

هتفر و راک  هب  رد  تخاـس  رد  هک  تسا  « (3)  » ییالط مرگولیک  زا 280  يادـج  غلبم  نیا  تشادرب و  هنیزه  يدوعـس  لایر   13 / 420 / 000
. تسا هدش  نیمأت  يدوعسلا  یبرعلا  دقنلا  ۀسسوم  يوس  زا  نآ  هنیزه 

. دیماجنا لوط  هب  هام  هدزاود  نآ  نایاپ  ات  ق . لاس 1398 ه . هجحلا  يذ  لوا  رد  زاغآ  ماگنه  زا  رد  نیا  تخاس  راک 

هبعک ِرد  تاصخشم 

تیفیک و نیرتهب  اب  يرد  ات  تفرگ  ماجنا  صوصخ  نیا  رد  ياهژیو  یـسانشراک  تاعلاطم  دوش ، زاغآ  رد  تخاس  تایلمع  هک  نآ  زا  شیپ 
. ددرگ مهارف  نییزت  ياههویش  نیرتلیصا  داوم و  نیرتهب  زا  هدافتسا  اب  زین  ینف و  تاصخشم  تایئزج و  نیرتقیقد 

رادروخرب ماکحتـسا  تیفیک و  نیرتالاب  زا  هبعک  رد  ات  دش  هتفرگ  راک  هب  یـسدنهم  لوصا  ینف و  ياههویـش  نیرتدیدج  زین  راک  نایرج  رد 
. دهد ماجنا  ار  دوخ  راک  یبوخ  هب  زارد  نایلاس  دنک و  لمحت  ار  ییاوه  بآ و  فلتخم  طیارش  دناوتب  دشاب و 

زین بوچ و  راهچ  رد ، يازجا  نایم  یگنهامه  بسانت و  يارب  یـسدنهم  ینف  ياه  طایتحا  نیرخآ  راک ، تایئزج  رد  تخاـس و  ناـیرج  رد 
يال هب  رد ال  نینچمه  دش . هدوزفا  هبعک  لخاد  هب  بآ  دورو  زا  يریگولج  روظنم  هب  ياهدیاز  رد  نییاپ  رد  تفرگ و  رارق  رظن  دروم  هاگرد 

ظاحل هب  رد  نیا  دراد . رارق  هبعک  لخاد  ناکلپ  لخدم  رب  هک  تسا  يرد  هبوتلا  باب  دش . هتخاس  ون  زا  زین  هبوتلا  باب  نامرف ، نامه  قبط  - 1
هب دـیرگنب  تسا . رتمیتناس   2 نآ 30 / لوط  رتمیتناـس و  نآ 70  ضرع  هک  توافت  نیا  اب  هدـش . هتخاـس  هبعک  رد  دـننامه  ینف  ياـهیگژیو 

« مجرتم ص 89 و 91 «. هعسوتلا ، ۀصق 
مجرتم 999 هتفر 9 / راک  هب  يالط  رایع  هدمآ  هعسوتلا ص 88  ۀصق  رد  هک  نانچ  - 2

ص 51 ج 5 ، میوقلا ، خیراتلا  - 3
هب رد  نیتسخن  دش ؛ هتخاس  هبعک  يارب  رد  ود  دوعـس  نادـناخ  نارود  رد  تسا : هدـمآ  هعـسوتلا ص 88  ۀـصق  رد  هراب  نیا  رد  تسا  ینتفگ 

هدننک تیوقت  ياههمـست  ياراد  موینیمولآ ، سنج  زا  رد  نیا  دش . هتخاس  1944 م . ق /. لاس 1363 ه . رد  ینعی  زیزعلادـبع  کلم  راگزور 
هدناشوپ و هدش  هداد  الط  بآ  هرقن  زا  ییاهحول  هب  رد  يور  تمـس  دوب و  رتمیتناس  هد  رتم و  هس  عافترا  رتمیتناس و  مین  ود و  رطق  هب  ینهآ ،

« مجرتم دوب «. هتفای  تنیز  دنوادخ  ياهمان  هب 
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. دنک لقتنم  نییاپ  هب  نزاوتم  تروصهب  ار  نآ  ینیگنس  رد ، ندوب  هتسب  ماگنه  هب  ات  دش  هداد  رارق  هژیو  یکریت  رد 

هب هک  تسا  ياهتسجرب  باق  اهنآ  نیرتمهم  دور و  راک  هب  گنهامه  يرصانع  تسا  هدش  تقد  نآ ، يور  ياههتـشون  هبعک و  رد  نییزت  رد 
. دنایامنیم هدننیب  هب  رتصخشم  ار  رد  لفق  تیمها  هاگیاج و  دراد و  یگتسجرب  لفق  يواسم  هزادنا 

رب « ] هَّللا  » هملک اهرد  ییالاب  تمـسق  نتم  ینعی  نآ ؛ ياهسوق  نییاـپ  رد  دروخیم و  مشچ  هب  هتـسجرب  یکچل  ود  رد  يـالاب  هشوگ  ود  رد 
. دوشیم هدید  هتسجرب  هریاد  ود  لخاد  رد  پچ ] هگنل  يور  رب  « ] دمحم  » هملک و  تسار ] هگنل  يور 

َنِینِمآ ٍماَلَِسب  اَهُولُخْدا  «* (1) : » تسا هدش  تبث  ریز  تایآ  اهنآ  رد  دراد و  دوجو  هتـسجرب  رداک  راهچ  هگنل  ره  رد  هریاد  ود  نیا  زا  رتنییاپ 
«(2)»

«(3)  » ًاریِصَن ًاناَْطلُس  َْکنَُدل  ْنِم  ِیل  ْلَعْجاَو  ٍقْدِصَجَرُْخم  ِینْجِرْخَأَو  ٍقْدِصَلَخْدُم  ِیْنلِخْدَأ  ِّبَر  * 
«(4)  » َۀَمْحَّرلأ ِهِسْفَن  یلَع  ْمُکُّبَر  َبَتَک  * 

َماَرَْحلا َْتیَْبلا  َۀَبْعَْکلا  ُهَّللاَلَعَج  هیآ  نینچمه  ْمیحَّرلا و  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  ترابع  تسا : هدمآ  باتک  نیا  رد  هچنآ  رب  نوزفا  تسا  ینتفگ  - 1
. تسا هدش  شقن  رد  يور  رب  َماَرَْحلا  َرْهَّشلاَو  ِساَّنِلل  ًاماَِیق 

. دییآرد اهنآ  هب  نمیا  یمالس  اب  ، 46 رجح : - 2
يرای یتجح  شیوخ  بناج  زا  ارم  تسار و  ندروآ  نوریب  ارم  رآ  نوریب  تسار و  ندروآ  رد  ارم  رآرد  نم ، راـگدرورپ  ، ... 80 ءارسا : - 3

. هدب هدننک 
. منک تباجا  ار  ناتیاعد  دیناوخب  ارم  تفگ : ناتراگدرورپ  ، 60 رفاغ : - 4
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رد هک  تسا  يرتکچوک  هریاد  مادـک  ره  لخاد  دراد و  دوجو  هریاد  ود  اهرداک  نیا  نییاپ  رد  « (1)  » ْمَُکل ْبِجَتْسَأ  ِینوُعْدا  ْمُکُّبَر  َلاَقَو  * 

. تسا هتسب  شقن  هَّللا » لوسر  دّمحم   » و هَّللا » ّالا  هلا  ال  : » ترابع ود  پچ ، تسار و  ياههگنل  رد  بیترت  هب  اهنآ 
يردـق هک  لـفق  اـب  اـههقلح  نیا  دراد و  رارق  هقلح  کـی  هگنل  ره  رب  رد ، ياـههقلح  رد  فاصحطـس  رب  هتـسجرب  ياـههریاد  نیا  نییاـپ  رد 

. دروآیم دوجو  هب  ار  ینزاوتم  یسدنه  لکش  هتفرگ  رارق  رگید  هتسجرب  رداک  ود  لیذ  رد  رتنییاپ و 
: تسا هتسب  شقن  ریز  هیآ  هتفرگ ، رارق  لفق  اههقلح و  نایم  هک  ياهتسجرب  رداک  رد 

لفق زا  رتنییاپ  « (2)  » ُمیِحَّرلا ُروُفَْغلا  َوُه  ُهَّنِإ  ًاعیِمَج  َبُونُّذلا  ُرِفْغَی  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  ِۀَمْحَر  ْنِم  اوُطَنْقَتَال  ْمِهِـسُْفنَأ  یَلَع  اُوفَرْـسَأ  َنیِذَّلا  يِداَبِع  اَی  ُْلق 
هریاد مادـک  ره  طـسو  رد  دراد و  دوـجو  یکلف ) خرچ  هرجنپ  هـب  هیبـش   ) هتـسجرب هریاد  ود  دـیامنیم ، رتهـتفر  ورف  هـک  عـبرم  يرداـک  رد ،

. تسا هدش  شقن  هحتاف  هروس  هریاد ، ود  نیا  ینایم  هقلح  رد  تسا و  يرگید  رتکچوک 
نیا ییـالاب  رداـک  رد  تسا و  ینییاـپ  زا  رتکـچوک  ییـالاب  هک  دراد  دوجو  لکـش  لیطتـسم  رداـک  ود  هگنل  ره  رب  اـههریاد  نیا  نییاـپ  رد 

: تسا هتشون  ریز  طخ  هب  ترابع 
رداک رد  و  « (3) .« » ق ۀنس 1363 ه . دوعـس  لآ  نمحرلادبع  نب  زیزعلادبع  کلملا  نیفیرـشلا  نیمرحلا  مداخ  دهع  یف  قباسلا  بابلا  عنـص  »

: دروخیم مشچ  هب  ترابع  نیا  مه  ینییاپ 
زیزعلادبع نب  دلاخ  کلملا  نیفیرشلا  نیمرحلا  مداخ  دهع  یف  بابلا  اذه  عنص  »

. تسا هدرک  بجاو  ار  تمحر  دوخ  رب  ناتراگدرورپ  ، 54 ماعنا : - 1
ار ناـهانگ  همه  دـنوادخ  هک  دـیوشم ؛ دـیمون  دـنوادخ  تمحر  زا  دـناهدرک ، فارـسا  شیوخ  رب  هک  نم  ناگدـنب  يا  وـگب : ، 53 رمز : - 2

. تسا نابرهم  هدنزرمآ  وا  نامگیب  دزرمآیم و 
. دش هتخاس  ق . لاس 1363 ه . رد  دوعس ، لآ  نمحرلادبع  نب  زیزعلادبع  کلم  فیرش ، مرح  ود  رازگتمدخ  راگزور  هب  میدق  ِرد  - 3
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: تسا هدمآ  ترابع  نیا  زیر  ییاهراگن  شقن و  يال  هبال  رد ، تسار  هگنل  يور  رب  نینچمه  « (1) .«. » ق ۀنس 1399 ه . دوعسلآ 

«(2) .«. » ق ۀنس 1399 ه . ةدعقلا  يذ  رهش  نم  نیرشعلاو  یناثلا  یف  دوعس  لآ  زیزعلادبع  نب  دلاخ  کلملا  یلاعت  هَّللا  نوعب  هحاتتفاب  فّرشت  »
: دروخیم مشچ  هب  زیر  ییاهراگن  شقن و  يال  هبال  رد  ترابع  نیا  زین  پچ  هگنل  يور  رب 

رارق پچ  هگنل  يور  رد  ياهغامد  « (3) .« » نیما نامحرلادبع  طخلا  عضاو  يدنجلا ؛ رینم  هحّحص  ، ۀمرکملا ۀکمب  ردب  میهاربا  دمحا  هعنـص  »
. تسا زیر  ییاهراگن  شقن و  ياراد  دوخ  هتفرگ و 

. تسا رتم  مین  دودح  هاگرد  قمع  نیاربانب ، هتفر و  هبعک  نورد  فرط  هب  رتم  مین  دودح  هبعک  ِرد  تشذگ ، هک  هنوگ  نامه 
ياـهحول شکور  نیا  يور  رب  هدـش و  شکور  نیّرز  یقرو  اـب  تسادـیپ ، نآ  ِتمـس  هس  رد  ولج  رد  بیترت  نیدـب  هک  راوـید  ياـههرانک 

. تسا هدش  شقن  دنوادخ  ياهمان  اهنآ  رد  دراد و  رارق  ياهتسجرب  لکش  ياهریاد 
«. ِعفان ای  «، » ُِعنام ای  «، » ُعِساو ای  : » تساهدمآ اهنآرد  هکدراد  دوجو  حول  هس  هاگرد  يالاب  تمسرد 

ای  » و ُمیِکَح » ای  «، » ُمیِظَع اـی  «، » ُمِیلَح اـی  «، » ُمِیلَع اـی  «، » ُِملاـع اـی  : » تسا هدـمآ  اـهنآ  رد  دراد و  دوجو  حول  شـش  هاـگرد  تسار  تمـس  رد 
«. میِحَر

هتسب شقن  اهنآ  رب  ریز  ياهترابع  هک  دراد  دوجو  حول  شش  زین  هاگرد  پچ  تمس  رد 

. تسا هدش  هتخاس  ق . لاس 1399 ه . رد  دوعس  لآ  زیزعلادبع  نب  دلاخ  کلم  فیرش ، مرح  ود  مداخ  راگزور  هب  رد  نیا  - 1
روضح حاتتفا  مسارم  رد  ق . لاس 1399 ه . هدقعلا  يذ  متشه  تسیب و  رد  دوعـس  لآ  زیزعلادبع  نب  دلاخ  کلم  لاعتم  دنوادخ  يرای  هب  - 2

. دنتفای
. نیما میحرلادبع  طاطخ : يدنج ؛ رینم  حرط : همرکم ؛ هکم  رد  ردب  میهاربا  دمحا  هدنزاس : - 3
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«. ُناعَتْسُم ای   » َو ناْحبُس » ای  «، » دیِجَم ای  «، » ُدیِمَح ای  «، » ینْغُم ای  «، » ُِّینَغ ای  : » تسا

نیذآ يراک  هتـسجرب  يراک و  هدنک  ياهراگن  شقن و  ياراد  يالط  زا  یـشکور  هب  هدـش و  هتخاس  بوچ  سنج  زا  رد  ِبوچ  راهچ  نییاپ 
«(1) . » تسا هتسب  شقن  یناقوف  هیال  رب  اهراگن  شقن و  تسا و  هیال  هس  ياراد  دوخ  هک  هتشگ 

رد لفق 

تـسا هدـش  یعـس  دـیدج ، لفق  اب  نآ  ینیزگیاج  ماگنه  رد  دراد و  قلعت  ق ). لاس 1309 ه .  ) دیمحلادبع ناطلـس  نارود  هب  رد  ِمیدـق  لفق 
نینچمه رتشیب و  يراگدنام  تمواقم و  ياراد  رتنئمطم و  لفق  هک  دوش  ذاختا  یبیترت  نآ ، لیامش  لکش و  ینف و  تاصخشم  ظفح  نمض 

. دشاب رتگنهامه  رتراگزاس و  دیدج  رد  اب 

دوسألارجح

گنس نیا  دنیوگیم . نیمز  رد  ادخ  تسار  تسد  نآ  هب  تسین . ایند  رد  شدننامه  هک  دراد  دوجو  دنمـشزرا  یگنـس  ادخ  هناخ  راوید  رد 
. دنهدیم تعیب  تسد  ادخ  اب  هک  ییوگ  نآ ، مالتسا  اب  ناگدنب  دهدیم و  تینارون  ار  هکم 

: دیوگ هک  تسا  هدرک  لقن  سابعنبا  زا  حیحصو  نسح  یثیدح  رد  يذمرت 
نآ ناگدازیمدآ  ناهانگ  اما  دوب ، رتدیفـس  ریـش  زا  هک  یلاح  رد  دش ، لزان  تشهب  زا  دوسألارجح  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر 

: دــسیونیم شاهراـبرد  هدروآ و  ار  ثیدــح  نـیا  زین  يذــمرت  هدرک و  لـقن  هـعیبر  نـب  رماـع  زا  یثیدــح  يراـخب  « (2) .« » درک هایــس  ار 
: دیوگیم يوار  تیاور ، نیا  هیاپ  رب  تسا . نسح  حیحصیثیدح و 

: دیوگیم دنزیم و  هسوب  دوسألارجح  رب  هک  مدید  ار  باطخ  نبرمع 
ماهدید دوخ  هک  نآ  دوبن  رگا  منزیم . هسوب  وت  رب  یتسه  گنس  کی  منادیم  هک  یلاح  رد  »

. فلؤم يوس  زا  فرصت  صیخلت و  اب   88 صص 90 - دیمحلادبع ، دمحا  یسابع ، راتخملا ، ۀنیدم  ئف  رابخألا  ةدمع  - 1
ص 175 ج 2 ، يذمرت ، ننس ، - 2
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نـسح یثیدح  ار  نآ  هدروآ و  رگید  ثیدح  يذمرت  « (1) .« » مدیسوبیمن ار  وت  زگره  دنزیم  هسوب  وت  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر 

: دیوگیم هک  تسا  سابعنبا  زا  ثیدح  دناهدرک . لقن  ار  ثیدح  نیمه  دوخ  حیحصرد  زین  نابح  نبا  همیزخ و  نبا  هدناوخ و 
: دومرف دوسألارجح  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر 

دنیبب و اهنادـب  هک  تشاد  دـهاوخ  ینامـشچ  هک  یلاح  رد  تخاس ، دـهاوخ  ثوعبم  تمایق  زور  رد  ار  نآ  دـنوادخ  دـنگوس ، دـنوادخ  هب  »
هدروآ رگید  یثیدح  دوخ  حیحصرد  همیزخ  نبا  « (2) .« » دهد یهاوگ  تسا  هدرک  مالتسا  قح  هب  ار  نآ  هک  سک  ره  يارب  نآ  اب  هک  ینابز 
نبرباج زا  ثیدـح  نیا  تسا . حیحـصیثیدح  ملـسم ، هویـش  طرـش و  رب  تسا : هتفگ  شاهراـبرد  هدرک و  تیاور  يو  زا  ار  نآ  زین  مکاـح  و 

رتش اج  نآ  تفر و  دجـسم  رد  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  میدـمآرد . هکم  هب  باتفآ  ندـمآ  الاب  ماگنه  هب  دـیوگیم : هک  تسا  هَّللادـبع 
و دش -...  کشا  زا  رپ  شناگدید  لاح  نیا  رد  دومرف و  مالتسا  ار  نآ  درک و  زاغآ  رجح  زا  دمآرد . دجسم  هب  سپس  دنابسخ و  ار  شیوخ 
هک نآ  ات  درک  فاوط  نتفر  هار  اب  ار  رگید  طوش  راهچ  نانک و  هلوره  ار  طوش  هس  دیوگیم -: هک  دیـسر  اجنادـب  ات  داد  همادا  ار  ثیدـح 

. دیشک شیوخ  تروصهب  سپس  تشاذگ و  نآ  يور  رب  دوخ  ناتسد  دز و  هسوب  رجح  رب  دش  غراف  فاوط  زا  نوچ  درب . نایاپ  هب  ار  فاوط 
هسوب رجح  رب  هک  مدید  ار  باطخ  نبرمع  تسا : هتفگ  هک  دنکیم  لقن  رمع  نبا  زا  ءارف ، یلعیوبا  تسا ؟ حیحصدوسألارجح  رب  هدجس  ایآ 

. درک هدجس  نآ  رب  دز و 
بوخ يدنس  هب  زین  زازب  ار  ثیدح  دنتسه و  حیحصلاجر  تسا ، هقث  زین  وا  هک  یموزخم  زج  هب  همه  ثیدح ، نیا  ِدنـس  لاجر  تسا  ینتفگ 

. تسا هدرک  لقن 
ياهتیاور هیاپ  رب  تسا ، باهـش  ای  ینامـسآ  یگنـس  زا  ياهعطق  دوسـألارجح  هک  ناسانـشرواخ  ياـهاعدا  یخرب  فـالخ  رب  يور ، ره  هب 

ار نآ  دنوادخ  تسا و  هدش  هایس  شاهرهچ  ناکرشم ، ناهانگ  ببس  هب  هک  تسا  تشهب  ياهتوقای  زا  دیفس  یتوقای  دوسألارجح  یمالـسا 
نآ رب  هسوب  ای  دناهدرک  مالتسا  ار  نآ  هک  یناسک  همه  يارب  ات  دزیگنایمرب  تمایق  زور  رد 

ص 175 ج 2 ، يذمرت ، ننس ، - 1
ص 193 ج 2 ، يرذنم ، فیرشلا ، ثیدحلا  نم  بیهرتلا  بیغرتلا و  - 2
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دهد رارق  دوخ  نیعم  ياج  رد  ار  نآ  یهلا  یحو  هب  ات  هدنار  میهاربا  يوس  هب  ًامیقتسم  دنوادخ  ای  ار  گنس  نیا  « (1) . » دهد یهاوگ  دناهدز 
ياج رد  هدرک و  ادـج  هوک  نیا  زا  ار  نآ  هبعک  نتخاس  ماگنه  هب  میهاربا  هدـش و  هداد  رارق  تناما  هب  سیبقوبا  هوک  رد  زاغآ  زا  هک  نآ  ای  و 

. تسا هدرک  بصن  هبعک  رد  دوخ  نیعم 
زا لکش  یضیب  یباق  هتفرگ و  رارق  مارحلا  دجسم  فک  زا  یمین  رتم و  کی  یبیرقت  عافترا  رد  هبعک و  یقرـش  بونج  نکر  رد  دوسألارجح 

. دراد نایم  رد  ار  نآ  صلاخ ، هرقن 
اب کـچوک  هعطق  تشه  دوشیم ، هدـید  نوـنکا  دوسـألارجح  زا  هچنآ  اریز  تسین ؛ رـسیم  اـم  يارب  دوسـألارجح  لـماک  قـیقد و  فیـصوت 

اهنآ يات  تفه  هک  هدوب  ات  هدزناپ  ًاعومجم  اههعطق  نیا  هک  دوشیم  تیاور  تسامرخ . کی  هزادنا  هب  اهنآ  نیرتگرزب  فلتخم و  ياهمجح 
کشم و موم و  زا  یطولخم  دـنکیم و  هدـهاشم  ار  نآ  دوسألارجح  هدـننک  مالتـسا  ره  هک  ياهدـنرادهگن  گنر - ياهوهق  ریمخ  نایم  رد 

رارق هبعک  راوید  لـخاد  رد  دوشیم ، هدـید  رجح  زا  هچنآ  نیارباـنب  تسا . هدـش  ناـهنپ  هتفرگ - رارق  یتمیق  گنـس  يور  رب  هک  تسا  ربـنع 
. تسا هبعک  راوید  يداع  ياهگنس  دراد  نایم  رد  ار  نآ  هچنآ  هتفرگ و 

ار نآ  لوط  هدـید و  دـندنک  ياج  زا  يرجه  مراهچ  هدـس  رد  ار  نآ  هطمارق  هک  یماگنه  رد  یعازخ  عفان  نب  دـمحم  ار  دوسـألارجح  داـعبا 
. تسا هدوب  دیفس  گنس  ياهتمسق  ریاس  هدید و  یهایس  گنس ، يالاب  تمسق  رد  اهنت  تسا  هتفگ  هدرک و  تیاور  عارذ  کی 

عارذ و مین  بیترت  هب  ار  نآ  ضرع  لوط و  هدـید و  ار  گنـس  نالع  نبا  مان  هب  هکم  ناملاع  زا  یکی  زین  یناـمثع  دارم  ناطلـس  راـگزور  رد 
. تسا هدرک  شرازگ  عارذ  موس  کی 

هب تبـسن  نادـنمتورث  ناریما و  ناگفیلخ و  هتـسویپ  سپ  نآ  زا  دوب و  ریبز  نب  هَّللادـبع  تخاـس ، هرقن  باـق  رجح  يارب  هک  یـسک  نیتسخن 
. دناهدرک مادقا  هرقن  الط و  زا  باق  تخاس 

لاس رد  هک  دوب  ناخ  داشر  دمحم  ناطلـس  درک  میدقت  دوسألارجح  يارب  صلاخ  هرقن  زا  یباق  يدوعـس  نارود  زا  شیپ  هک  یـسک  نیرخآ 
لاس رد  تشامگ . تمه  راک  نیدب  ق . 1331 ه .
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ص:102
ق. لاس 1375 ه . رد  درک و  يزاسون  ار  باق  نیا  زا  یتمسق  زیزعلادبع  کلم  ق . 1366 ه .

. تخاس نیزگیاج  صلاخ  هرقن  زا  يرگید  دیدج  باق  اب  ار  داشر  دمحم  باق  دوعس  کلم 
همظعملا هبعکلا  باتک  صریوصت 117 

عیبر لّوا  رد  ار  نآ  دوسألارجح  يور  كزان  يذغاک  نتشاذگ  اب  ًاصخش  دوخ  يدرک  رهاطدمحم  خیش  هک  دوسألارجح  زا  تسا  یمیـسرت 
. تسادیپ نآ  رد  دوسألارجح  هعطق  تشه  هدرک و  مسر  ق . لاس 1376 ه . لّوالا 

ینامی نکر 

نآ زا  هناخ  فاوط  هداد و  ياج  دوخ  رد  ار  دوسألارجح  هک  یقرش  بونج  نکر  تازاوم  رد  تسا و  هبعک  یبرغ  بونج  نکر  ینامی  نکر 
تـسد هب  نکر  نیا  مالتـسا  دـناهدیمان . ینامی  نکر  ار  نآ  تسا ، عقاو  نمی  تمـس  رد  نکر  نیا  هک  يور  نآ  زا  دراد . رارق  دوشیم  زاغآ 

. داد ماجنا  ار  راک  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر  هک  نانچ  تسا ، بحتسم 
نآ هرابرد  نینچمه  هدـش و  انب  دوب  میهاربا  راگزور  هب  هک  ياهیاپ  یپ و  نامه  يور  رب  نکر  نیا  هک  تسا  نآ  ینامی  نکر  ياهیگژیو  زا 

: دومرف هک  تسا  هدیسر  يوبن  یثیدح 
.« دزیریم ورف  ار  ناسنا  ناهانگ  یمامت  ینامی  نکر  دوسألارجح و  رب  ندیشک  تسد  »
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ص:103

هبعک نادوان 

هب ار  ماب  تشپ  يوش  تسش و  ای  ناراب  بآ  هدش و  بصن  ماب  تشپ  رب  هبعک ، ِیلامش  علض  رد  ینعی  لیعامسا ؛ رجح  تمس  رد  هبعک  نادوان 
. دنکیم تیاده  رْجِح 

هبعک نارود ، نیا  زا  شیپ  تشذـگ  هکنانچ  دـنداد . رارق  ینادواـن  فقـس  نیا  رب  یفقـس و  هبعک  يارب  هک  دـندوب  یناـسک  نیتسخن  شیرق 
. دناشوپ ار  شفقس  تثعب  زا  شیپ  لاس  جنپ  یس و  رد  نآ  يزاسزاب  رد  شیرق  دوبن و  فقس  ياراد 

، ریبز هَّللادـبع  دـیاوز  ندرب  نایم  زا  نمـض  هبعک  يزاسزاب  رد  مه  جاّجَح  درک و  بصن  نآ  رب  ینادوان  هبعک  يزاسزاب  رد  مه  ریبز  هَّللادـبع 
. تشادهگن نیشیپ  ياج  نامه  رد  ار  نادوان 

هدـش شکور  الط  ياههقرو  هب  نادواـن  دراد . عاـفترا  هزادـنا  نیمه  ضرع و  تشگنا  تشه  لوط ، عارذ  راـهچ  نادواـن  دـیوگیم : یقرزا 
. دوب کلملادبع  نب  دیلو  تخاس  الط  شکور  ياراد  ار  نآ  هک  یسک  نیتسخن  تسا و 

: تسا هدوب  تلع  ود  هب  دوخ  نیا  هدش و  ریمعت  ای  ضیوعت  اهراب  هبعک  نادوان 
. تخاس نیزگیاج  رگید  ینادوان  اب  ار  نآ  تسیابیم  ریزگان  هدشیم و  بارخ  نادوان  هک : نیا  یکی 

نیزگیاج ون  ياهنادوان  نیا  ریزگان  هب  دـندرکیم و  میدـقت  هبعک  هب  ون  ییاهنادوان  ناملـسم  نادـنمتورث  ناریما و  ناهاش و  هک  نآ  رگید 
. دشیم میدق  ياه  نادوان 

رد دـش و  لمح  هکم  هب  اجنآ  زا  هتخاس و  هینطنطـسق  رد  ینامثع  ناخ  دـیجملادبع  ناطلـس  نامرف  هب  هک  تسا  نامه  هبعک  ینونک  نادواـن 
يزاسون نایرج  رد  دوعس و  کلم  نارود  رد  « (2) . » تسالط سنج  زا  یشکور  ياراد  نادوان  نیا  « (1) . » دیدرگ بصن  ق . لاس 1376 ه .
ناگدنرپ نتـسشن  عنام  ات  دـش  هدوزفا  نآ  یناقوف  ياههبل  هب  ییاههرگنک  تفریذـپ و  تروصنادوان  نیا  رد  یئزج  ییاهتمرم  هبعک  فقس 

. دوش

ص 87 رابخألا ، ةدمع  - 1
« مجرتم تسا «. هدش  شرازگ  لعر  هاجنپ  دودح  الط  نیا  رادقم  هعسوتلا ص 87  ۀصق  رد  - 2
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ص:104

هبعک هماج 

هتخاس و ناهنپ  اههدید  زا  ار  نآ  ياهراوید  مه  هداد و  ياج  دوخ  رد  ار  هبعک  هک  هکت  دنچ  ای  کی  تسا  ياهچراپ  هبعک ، شـشوپ  ای  هماج 
. دوریم رامش  هب  هناخ  نیا  يارب  نییزت  یعون  مه 

 ... تسا هدوب  یتوافتم  ياهتیعضو  ياراد  هماج  نیا  يداصتقا ، یعامتجا و  فلتخم  لماوع  هب  هتسب  خیرات ، لوط  رد 
دوب یـسک  نیتسخن  لیعامـسا  دنیوگیم  یخرب  تسا ؛ نوگهنوگ  دـناشوپ  هماج  هبعک  رب  یـسک  هچ  راب  نیتسخن  هک  هراب  نیا  رد  اهتیاور 

اما دوب . سک  نیتسخن  هلآ ، هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر  يالعا  دج  ّدا ، نب  ناندع  دنیوگیم  رگید  یخرب  درک . ششوپ  ياراد  ار  هبعک  هک 
يربتس هماج  هب  ار  هبعک  هک  دوب  یـسک  نیتسخن  نمی  هاشداپ  يریمح ، عُّبت  هک  تسا  نیا  هدش  تباث  هدنراگن  هاگدید  زا  نایم  نیا  رد  هچنآ 
فیاظو زا  ار  نآ  دـندرک و  مادـقا  راک  نیدـب  تیلهاج  راگزور  رد  ناسک  زا  يرایـسب  وا  زا  سپ  دـناشوپ و  دوب  دیفـس  هایـس و  هار  هار  هک 

مهارف ار  هبعک  هماج  شیرق  رگید  یلاس  وا و  یلاس  هک  درک  دای  یموزخم  هَّللادبع  نب  ۀعیبروبا  زا  ناوتیم  هلمج  زا  دندرمش ؛ ینید  ینییآ و 
. دنتخاسیم

رب ینامی  ياهماـج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  ناـنز ، زا  یکی  دنپـسا  شتآ  ببـس  هب  هبعک  هماـج  نتخوس  زا  سپ  مالـسا و  نارود  رد 
. دناشوپ هبعک 

. دندناشوپیم تشاد  مان  یطابق  هک  يرصم  ییاههچراپ  هب  ار  هبعک  نیدشار  يافلخ  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  سپ 
یشیپ رگیدمه  رب  نآ ، رد  ننفت  هبعک و  هماج  نتخاس  مهارف  رس  رب  ناکرت  کیلامم و  یسابع ، يوما ، ناگفیلخ  زین  افلخ  زا  سپ  نارود  رد 
نییاـپ هـبعک  ياــهراوید  زا  ار  هـنهک  ياــههماج  دــشیم و  هتخادــنا  يرگید  يور  رب  یکی  هـبعک  ياــههماج  یناــمز  « (1) . » دنتـسجیم
دندرب تیاکش  وا  هب  لکشم  نیا  زا  هبعک  ناراد  دیلک  یسابع ، هفیلخ  ندرازگجح  نایرج  رد  و  ق . لاس 160 ه . رد  هک  نآ  ات  دندیشکیمن 

سپ نآ  زا  داد  نامرف  وا  و 

. رضاح باتک  فلؤم  يوس  زا  صیخلت  فرصت و  اب  ص 105 ، رابخألا ، ةدمع  - 1
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ص:105
هتفای همادا  زورما  هب  ات  هویـش  نیا  هک  دشاب  هبعک  رب  شـشوپ  هیال  کی  اهنت  هراومه  دـنهدن و  رارق  هنهک  هماج  يور  رب  ون  ياهماج  هاگچـیه 

. تسا
ماجنا ياههنیزه  رـصم  تلود  دـش و  هتـشاذگ  ناینب  هبعک  هماج  نتخاس  يارب  یتلود  ياهرادا  رـصم ، نارمکح  اشاپ ، یلع  دـمحم  نارود  زا 

. دوب رادهدهع  ار  راک  نیا 
تخاـس يارب  هژیو  هاـگراک  يو  ناـمرف  هب  نارود  نیا  رد  تفاـی و  همادا  زیزعلادـبع ، کـلم  يدوعـس ، راذـگناینب  نارود  اـت  تیعـضو  نیا 
هاگراک راک  ًامسر  ق . لاس 1346 ه . همین  رد  راک  نیا  ماجنا  يارب  مزال  ياهرازبا  همه  ندمآ  مهارف  اب  دش و  داجیا  هکم  رد  هبعک ، شـشوپ 

. دش حاتتفا  هبعک  هماج  تخاس 
رد ار  دیدج  ياهناخراک  سیسأت  نامرف  لصیف  کلم  نیون ، ياهيروآ  نف  یتعنـصیاهتفرشیپ و  اب  هارمه  1972 م . ق /. لاس 1392 ه . رد 
نآ هک  دهف  کلم  تسد  هب  سرام 1977 م .  26 ق /. لاس 1397 ه . یناثلا  عیبر  رد  ًامـسر  هناخراک  نیا  « (1) . » درک رداصهکم  دوجلا » ما  »

«(2) . » دش حاتتفا  دوب  دهعیلو  نامز 

ص 75 هکم ، یناگرزاب  قاتا  هسدقملا ، ۀمصاعلا  ۀمرکملا  ۀکم  - 1
: تسا هدش  شرازگ  نینچ  هبعک  هماج  عماج  هچخیرات   105 صص 110 - هعسوتلا  ۀصق  رد  - 2

ربمایپ دج  ناندـع  لیعامـسا ، زا  اهتیاور  رد  دراد و  دوجو  فالتخا  دـناشوپ ، هماج  هبعک  رب  راب  نیتسخن  يارب  یـسک  هچ  هک  هراب  نیا  رد 
. تسا هدمآ  نایم  هب  نخس  نمی  هاشداپ  يریمح  دعسا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

هک نیا  زا  یکاح  یحیحـص  تیاور  چـیه  هک  ارچ  تخیواین ؛ هبعک  رب  یـششوپ  میهاربا  هک  تسا  نیا  تشاد ، نایب  دـیکأت  هب  ناوتیم  هچنآ 
هب گنردیب  هبعک  نتخاس  زا  سپ  میهاربا  هک  تسا  نآ  زین  رگید  لیلد  هدنراگن  نامگ  هب  هدیـسرن و  تسا  هدـناشوپ  هماج  هبعک  رب  میهاربا 

. تسا هدوب  هبعک  روما  رادهدهع  وا  سپ  نآ  زا  هتشاذگاو و  اهنت  ار  لیعامسا  هتشگ و  زاب  نیطسلف 
هک تسا  یتیاور  اهنت  دراد  دوجو  هچنآ  هدیـسرن و  زین  دـشاب  هتخیوآ  شـشوپ  هبعک  رب  لیعامـسا  هک  نیا  زا  یکاـح  یحیحـص  تیاور  هتبلا 

. دناشوپ هماج  هبعک  رب  هک  تسا  یسک  نیتسخن  لیعامسا  هک  تسا  نیا  شیاوحف  دناهتفرگ و  رگیدمه  زا  ار  نآ  خیرات  هریس و  ناگدنسیون 
تسا هتسناوتیم  هبعک  نتـشاذگ  هنهرب  يوس  رگید  زا  دراد و  دوجو  يزیچ  نینچ  ناکما  اًلقع  اریز  مینک ؛ یفن  ار  تیاور  نیا  میناوتیمن  ام 

. تسا یعیبط  هلأسم  نیا  دشاب  هدناشوپ  هماج  هب  ار  هبعک  لیعامسا  رگا  نیاربانب  دشاب . ناگدننیب  يدنیاشوخان  بجوم 
چیه تسا و  دیفس  ههرب  نیا  رد  نآ  ششوپ  هبعک و  خیرات  باتک  ياههحفص  هتشذگ و  هبعک  رب  ییاههرود  اههدس و  لیعامـسا  زا  سپ  اما 

ار هبعک  ناندـع  هک  دـهدیم  ربـخ  نیا  زا  یتـیاور  عـطقم  نیا  رد  دـسریم و  ارف  ناندـع  نارود  هک  نآ  اـت  دـیآیمن  ناـیم  هب  نآ  زا  ینخس 
. تسا هتخاس  ششوپ 

. تسا ریمح  هاشداپ  دعسا  برکوبا  عبت  دروآیم  نایم  هب  نخس  وا  زا  اهتیاور  هک  یسک  نیموس 
هبعک رب  هماج  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  قلطم  روط  هب  لیعامـسا  دوش : هتفگ  هک  درک  داجیا  يراگزاس  نینچ  ناوتیم  تیاور  هس  نیا  ناـیم 

ياههچراپ هب  ار  هبعک  هک  تسا  یسک  نیتسخن  عبت  دناشوپ و  ياهماج  هب  ار  هبعک  لیعامسا  زا  سپ  هک  تسا  یسک  نیتسخن  ناندع  دناشوپ 
. دناشوپ ینمی  هار  هار 

مینادیم هک  نآ  هژیو  هب  تسا ، هدوب  هبعک  رب  اهنآ - عون  زا  رظن  فرـص  ییاههماج - خیرات ، فلتخم  ياههرود  رد  تفگ  ناوتیم  دیکأت  هب 
دوجو نیمزرـس  نیا  رد  میهاربا  نییآ  هب  ناگدنورگ  نانمؤم و  زا  يرامـش  يرـصع  ره  رد  يوس  رگید  زا  هدوب و  سدقم  اهبرع  دزن  هبعک 
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. دناهتشاد
رامش هب  هتـسیاش  ياهراک  زا  نآ  رب  ندناشوپ  هماج  هک  ارچ  تسا ؛ هدوب  شـشوپ  ياراد  اههرود  همه  رد  هبعک  هک  مینادیمن  رود  نیاربانب ،

. تسا هدرکیم  اضتقا  ار  نآ  فلتخم  ياهنییآ  دزن  اههاگشتسرپ  تمرح  هتفریم و 
دننک و يراکمه  رگیدکی  اب  هراب  نیا  رد  تساوخ  لیابق  زا  وا  تفای . ناماس  هبعک  ششوپ  راک  بالک  نب  یصق  راگزور  رد  یصق : نارود 

. دنناسر ماجنا  هب  كرتشم  تروص  هب  نایجاح  تیاقس  دننامه  زین  ار  راک  نیا 
رمع فورعم  رعاش  دج  موزخم ، نب  رمع  نب  هَّللادبع  نب  ةریغم  نب  ۀـعیبروبا  هک  یماگنه  ات  تشاد  همادا  لیابق  تکراشم  اب  راک  ناس  نیدـب 
رگید هکم و  هب  نیمزرس  نآ  زا  تشاد و  دتـس  داد و  نمی  اب  دوب و  دنمتورث  یناگرزاب  هک  وا  دروآ . نایم  هب  رگید  يداهنـشیپ  هعیبر  یبا  نب 

. دریگ هدهعرب  ار  نآ  وا  رگید  یلاس  دزاس و  مهارف  ار  هبعک  هماج  شیرق  لاس  کی  هک  دش  نآ  راتساوخ  دروآیم ، هچراپ  اهيدابآ 
هب هک  وا  دـش . هبعک  هماـج  رادهدـهع  ییاـهنت  هب  هک  تسا  یناـسک  رگید  زا  یکی  ساـبع  رداـم  بلطملادـبع و  رـسمه  باـبح ، رتخد  هلیتن ،

ياهماج هبعک  يارب  ییاهنت  هب  دـبایب  ار  شدـنزرف  هچنانچ  درک  رذـن  دوب  هدرک  مگ  ار  رارـض  رگید  یتیاور  هب  سابع و  دوخ  دـنزرف  یتیاور 
. تخاس مهارف  ياهماج  هبعک  يارب  ییاهنت  هب  هک  دش  ینز  نیلوا  درک و  افو  شیوخ  رذن  هب  تفای  ار  شدنزرف  نوچ  سپ  دروآ . مهارف 
تیاور رگا  تخیوآ . هبعک  رب  دیفـس  ياهماـج  وا  دـیوگیم : رگید  یتیاور  دـناشوپ و  اـبید  هب  ار  هبعک  يو  هک  تسا  نآ  زا  یکاـح  یتیاور 

. تسا هدناشوپ  ابید  هماج  هبعک  رب  هک  تسا  یسک  نیتسخن  سابع  ردام  دشاب  تسرد  تسخن 
زا تیلهاج  راگزور  رد  هبعک  هماج  هک  تسا  هدرک  لقن  هعیبر  یبا  نب  میهاربا  زا  يدقاو  تیاور  هب  يرابلا  حتف  رد  رجح  نبا  مالـسا : نارود 

دندناشوپ یطبق  ياههچراپ  هب  ار  نآ  نامثع  رمع و  دناشوپ ، ینامی  ياههچراپ  نآ  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دوب ، مرچ  ياههکت 
. درک نآ  رب  ابید  هماج  جاّجَح  و 

هماج تفرگیم . ماجنا  راب  هس  لاس  ره  رد  راک  نیا  مه  ینامز  دـشیم و  ون  هبعک  هماـج  راـب  ود  لاـس  ره  رد  يراـگزور ، رد  هک  دـناهتفگ 
هیدـه ناناملـسم  ریغ  هچنآ  زا  ترجه  نارود  زا  یلاـس  دـنچ  رد  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  توعد  نارود  لاـس  هدزیـس  رد  هبعک 

هک عضو  نامه  رب  ار  نآ  دادن و  رییغت  ار  هبعک  شـشوپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هکم ، حـتف  لاس  رد  تشگیم . مهارف  دـندرکیم 
هب وا  شتآ  زا  ياهرارـش  دـمآ و  هبعک  راوـج  هب  دوـب  هدروآ  ندرک  وبـشوخ  يارب  هـک  ینادـشتآ  اـب  ینز  لاـس  نـیمه  رد  تشاذـگاو . دوـب 
هب ناناملـسم  يدنچ  زا  سپ  دنام . هنهرب  هبعک  تخوس و  یلک  هب  دـندوب  هدـیناشوپ  هبعک  رب  ناکرـشم  هک  ياهماج  دیـسر و  هبعک  ياههدرپ 

یمهس چیه  راک  نیا  رد  اهناملسم  ریغ  دنتسه و  رادهدهع  ار  نآ  هماج  ناناملسم  اهنت  نونک  ات  زور  نآ  زا  دنتـشامگ و  تمه  نآ  شـشوپ 
. دنرادن

وا زا  سپ  دوب و  یطابق  يرـصم  ياههچراپ  هب  هبعک  شـشوپ  دوخ ، تفالخ  نارود  رد  رکبوبا  ياـهراک  زا  یکی  نیدـشار : ياـفلخ  نارود 
. داد همادا  ار  راک  نیا  يو  شرافس  هب  زین  رمع 

مهارف ياـههنیزه  هک  درک  ررقم  بوـچ  راـهچ  نیا  رد  داد و  ناـماس  ار  تموـکح  روـما  ناوـید  هک  دوـب  نآ  زین  رمع  ياـهراگدای  زا  یکی 
. دوش نیمأت  لاملا  تیب  زا  هبعک  هماج  نتخاس 

ای نادـنمتورث  زا  یناـسک  يدودـحم  دراوـم  رد  اـهنت  هتفرگ و  رارق  اـهتموکح  هدـهع  رب  هماـج  نیا  هنیزه  نیمأـت  دـعب  هـب  راـگزور  نآ  زا 
. دناهدش رادهدهع  ار  نآ  یمالسا  ياهروشک  نارس  ای  نادرمتلود و 

اجنآ رد  ار  هبعک  هماج  هک  تشون  همان  دش ، هدوشگ  يو  ییاورنامرف  راگزور  رد  هک  ینیمزرس  رصم ، هب  هک  دوب  نآ  رمع  ياهراک  رگید  زا 
. دنتسرفب هکم  هب  تسا  یطابق  سنج  زا  هک  ار  نآ  دنفابب و 

. درکیم تمسق  ناناملسم  نایم  ار  نآ  دوخ  يو  دشیم و  هتشادرب  هنهک  ششوپ  هبعک ، رب  ون  هماج  ندناشوپ  ماگنه  هب  رمع  راگزور  رد 
ياههچراپ زین  وا  نارود  رد  درک و  لـمع  دوب  موسرم  رمع  راـگزور  رد  هک  هویـش  ناـمه  هب  هنیمز  نیا  رد  دوخ  تفـالخ  نارود  رد  ناـمثع 
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. دشیم هتفاب  رصم  رد  لاملا  تیب  هنیزه  اب  هبعک  ششوپ 
ینعی هیورت ؛ زور  رد  ابید  ياـههچراپ  هب  تسخن  راـب  دوش : دـیدجت  هبعک  شـشوپ  راـب  ود  لاـس  رد  تشاد  ررقم  هک  دوب  یـسک  نیتسخن  وا 

. ناضمر هام  متفه  تسیب و  زور  رد  یطابق  هب  رگید  راب  مرحم و  متشه 
رگناشن نیا  هتبلا  دـناشوپ . هبعک  رب  ياهماج  وا  دـیوگب  هک  تسا  هدیـسرن  یتیاور  مالـسلا ] هیلع  بلاطیبا [ نب  یلع  ماـما  نامرورـس  هراـبرد 
ریزگان اه  نادـب  ار  يو  ناناملـسم  یگچراپکی  تدـحو و  ظـفح  هک  دوب  لوغـشم  ییاـهگنج  هب  يو  هچ ، تسین ؛ ترـضح  نآ  یهاـتوک 

. تخاسیم
تخاس ياههربح  رصم و  تخاس  یطابق  وا  تخاسیم ؛ مهارف  هبعک  يارب  یـششوپ  دوخ  لام  زا  هک  تسا  یناسک  رگید  زا  رمع  نب  هَّللادبع 

. دنک هیهت  ياهماج  هبعک  يارب  اهنآ  اب  ات  دادیم  لیوحت  هبعک  یلوتم  هحلط ، نب  نامثع  نب  ۀبیش  هب  ار  نمی 
يارب يوما ، تموکح  رارقتـسا  زا  سپ  دشیم و  نیمأت  لاملا  تیب  زا  هبعک  هماج  هنیزه  نایفـسوبا  نب  ۀـیواعم  نارود  رد  هیما : ینب  راگزور 

زور رد  راب  کی  ات  داد  رییغت  ار  هبعک  شـشوپ  دیدجت  نامز  نینچمه  وا  دزاس . مهارف  هبعک  يارب  هماج  ود  هک  دـش  مهارف  نآ  هنیمز  هیواعم 
. دریگ ماجنا  یطابق  ياههچراپ  هب  ناضمر و  هام  رخآ  رد  راب  رگید  ابید و  هچراپ  هب  یتیاور  هب  اروشاع و 

، زامن ره  زا  دعب  ات  داد  صاصتخا  هبعک  هب  ياهدننک  وبـشوخ  هدام  هک  دوب  نآ  دشیم ، ماجنا  راب  نیتسخن  يارب  هک  هیواعم  ياهراک  زا  یکی 
. داتسرفیم هکم  هب  ار  هدننک  وبشوخ  نیا  راب  ود  یلاس  وا  دوش . وبشوخ  نادب  ادخ  هناخ 

، دناشوپ هبعک  رب  ناورم  کلملادـبع  نامرف  هب  جاجح  هک  یـششوپ  زا  سپ  ًاتدـمع  دـنداد و  همادا  ار  دوخ  ناینیـشیپ  تنـس  يوما  ناگفیلخ 
. دندناشوپیم ابید  ًابلاغ  ون و  ياهماج  هب  ار  ادخ  هناخ  راب  کی  یلاس 

دای دـندناشوپ  ابید  هماج  هب  ار  هبعک  هک  یناـسک  نیتسخن  ماـن  هب  ناـنآ  زا  یخیراـت  ياـهتیاور  هک  تساـهنآ  زا  یکی  وا  ریبز : نب  هَّللادـبع 
وبشوخ نیرتهب  هب  ار  نآ  دناشوپ و  نآ  رب  ياهماج  درکانب  دوب  میهاربا  نارود  زا  هکياهیاپ  یپ و  رب  ار  هناخ  هکنآ  زا  سپ  هَّللادبع  دنکیم .

یلطر اههعمج  درکیم و  وبـشوخ  رطع  لطر  کی  هب  ار  هبعک  زور  ره  ق . لاس 73 ه . رد  دوخ  تایح  نایاپ  ات  وا  تخاس . وبـشوخ  اههدننک 
. دوزفایم زین  رگید 

دندمآرب و ششوپ  نیا  تخاس  يارب  ناگدنفاب  نیرتهب  يوجتسج  رد  دندیزرو و  یصاخ  مامتها  هبعک  ششوپ  هب  نایـسابع  نایـسابع : هرود 
زا هدافتـسا  اب  هایـس و  ریرح  زا  رخاف  ياهماج  دـندیزگرب و  دوب  روماـن  تمیقنارگ  ياـههچراپ  نتفاـب  رد  هک  ار  رـصم  سینت  رهـش  ماـجنارس 

. دنتخاس مهارف  ناگدنفاب  نیرترهام 
. تفرگیم ماجنا  راب  هس  لاس  ره  رد  راک  نیا  نومأم  ییاورنامرف  هرود  رد  دشیم و  هماج  دـیدجت  راب  ود  لاس  ره  ناراگزور  نآ  رد  هبعک 

زور رد  لوا  راب  دـشیم : هدـناشوپ  هبعک  رب  هماج  لاس  رد  راب  هس  نآ  قبط  رب  دـش و  رارقرب  نومأم  نامرف  هب  و  ق . لاس 206 ه . زا  مسر  نیا 
. دیفس ریرح  هب  ناضمر و  هام  متفه  تسیب و  رد  موس  راب  و  یطابق ، هب  بجر و  هام  لوا  رد  مود  راب  خرس ، يابید  هب  هیورت و 

تفرگ راـیتخا  رد  ار  تموکح  ق . لاس 575 ه . زا  هک  یـسابع  هفیلخ  هَّللا  نیدلرـصان  نارود  زا  هبعک  رب  هایـس  يابید  زا  ياهماج  ندـناشوپ 
. تسا هتفای  همادا  تنس  نیمه  زین  رضاح  نارود  ات  دش و  مسر 

ياراد تموکح  نارود  نیا  رد  هچ ، تشذگ ؛ هبعک  ششوپ  هدرپ و  رب  یتخس  راگزور  نایسابع ، لوفا  فعـض و  اب  نایـسابع : زا  سپ  هرود 
تموکح هریاد  زا  نوریب  یناسک  هاـگ  يور  نیمه  زا  دوبن و  دـنک  هرادا  ار  هبعک  روما  دـناوتب  نآ  اـب  هک  ياهجدوب  نینچمه  یفاـک و  تاـبث 

. دنتفرگیم هدهع  رب  ار  هبعک  هماج  ندروآ  مهارف 
لاس رد  راک  نیا  تشامگ و  تمه  هبعک  شـشوپ  دـیدجت  هب  نمی  هاـشداپ  رفظم  کـلم  ق . لاس 656 ه . هب  نایـسابع  نارود  نتفای  نایاپ  اـب 

تخاس و یـششوپ  هبعک  رب  دوب  کیلامم  رـصع  نایاورنامرف  نیرتگرزب  زا  یکی  هک  سربیب ، رهاظ  کـلم  وا  زا  سپ  دـش . ماـجنا  ق . 659 ه .
رب ار  مهم  نیا  رفظم  کلم  یپ  رد  یپ  لاس  دـنچ  هک  توافت  نیا  اب  دـندشیم ، هبعک  هماج  رادهدـهع  بوانت  هب  رـصم  نمی و  ناهاش  اهدـعب 
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. دش رادهدهع  ار  نآ  ییاهنت  هب  رصم  ماجنارس  تفای و  همادا  بوانت  هب  راک  سپس  تشاد ، هدهع 
هماج اهنآ  تادیاع  زا  ات  درک  فقو  رصم  رد  ار  يدابآ  هس  نووالق  نب  رصان  کلم  دنزرف  لیعامـسا  هاش  ق . لاس 750 ه . رد  يرصم : هماج 
رگید يدابآ  تفه  ینامثع  نامیلس  ناطلس  اهدعب  دوش . مهارف  یبنلا  دجسم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هرجح  شـشوپ  نینچمه  هبعک و 

. درک همیمض  لیعامسا  هاش  فاقوا  هعومجم  هب  دیرخ و  رصم  رد  زین 
هک یماگنه  ات  دـشیم  هتخاس  رـصم  رد  هبعک  هماـج  ناـنچمه  ق . لاـس 923 ه . رد  یناـمثع  تموکح  ریز  هب  رـصم  ندـمآرد  زا  سپ  یتح 

ششوپ تخاس  روظنم  هب  یتلود  ياهرادا  درک و  مالعا  لحنم  ار  هماج  هژیو  فقو  تفرگ و  رایتخا  رد  رـصم  رد  ار  تردق  اشاپ  یلع  دمحم 
. دش مهم  نیا  ياههنیزه  رادهدهع  رصم  تموکح  داهن و  ناینب  هبعک 

مـسارم جح و  هب  دنچ  ره  وا  دـمآ . هکم  هب  زیزعلادـبع  دـنزرف  دوعـس ، 1803 م . ق /. ه . لاس 1218  مرحم  مراـهچ  زور  رد  يدوعـس : هرود 
رد نآ  رارکت  زا  تساوخیم  تسا  هدمآ  دیدپ  هبعک  ششوپ  راک  رد  یناوارف  ياهيروآون  تسنادیم  نوچ  اما  دیسرن  هبعک  هماج  شـشوپ 

. دنک يریگولج  دعب  ياهلاس 
ار نآ  دوعـس  تدـم ، نیا  رد  دـشیمن و  یهجوـت  نآ  هماـج  هبعک و  هب  يزکرم  تموـکح  يوـس  زا  لاـس  تـفه  تدـم  هـب  هرود ، نـیا  رد 

دنبرمک نینچمه  هبعک و  رازا  دناشوپ و  هایس  يابید  هب  دعب  ياهلاس  رد  و  زمرق ، ریرح  هب  ار  هبعک  ق . لاس 1221 ه . رد  يو  دوب . رادهدهع 
. داد رارق  دوب  هدش  يزودلگ  هرقن  الط و  هب  هک  زمرق  یعیبط  ریرح  زا  ار 

گنج تسا . فلتخم  ياهدادـخر  زا  هدـنکآ  ق . اـت 1343 ه . ق . ياـهلاس 1333 ه . هلـصاف  ینعی  هرود ؛ نـیا  دوعـس : لآ  زا  شیپ  نارود 
زا هبعک  هماج  اهلاس  بلغا  رد  ناـنچمه  اـما  تسویپ . عوقو  هب  زاـجح  رد  زین  ییاـهبوشآ  اهیگتفـشآ و  داد و  خر  هرود  نیا  رد  یناـهج 

. دش تساوخرد  لوبناتـسا  زا  دیدج  شـشوپ  هدـنادرگ و  زاب  رـصم  رد  هدـش  هتخاس  هماج  ق . لاس 1341 ه . رد  هک  نآ  ات  دیـسریم  رـصم 
« مجرتم دش «. رادهدهع  ار  هبعک  هماج  هبعک و  مارحلا ، دجسم  تیلوت  دمآ و  هکم  هب  زیزعلادبع  ق . لاس 1343 ه . رد  ماجنارس 
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ص:109
. هبعک لخاد  ياههدرپ  تخاس  شخب  و  تاغیلبت ، پاچ و  شخب  ینیـشام ، تفاـب  شخب  دـش : هدوزفا  هناـخراک  هب  زین  دـیدج  شخب  اهدـعب 

«(1)»

هبعک هماج  تخاس  لحارم 

: زا دنترابع  اهنآ  نیرت  مهم  هک  دریذپیم  تروصدنچ  یلحارم  رد  هبعک  هماج  تخاس 
زا هبعک  یجراخ  شـشوپ  يارب  دـیآیمرد . بولطم  ياـهگنر  هب  دوشیم  دراو  فـالک  تروصهب  هک  ماـخ  مشیربا  يزیمآگـنر ؛ هلحرم 

دوشیم هدافتسا  ریس  زمرق  گنر  زا  يوبن  هرجح  دنبرمک  يارب  زبس و  گنر  زا  يوبن  هرجح  ششوپ  زین  یلخاد و  ششوپ  يارب  هایس ، گنر 
. دریگیم ماجنا  اههویش  نیرتدیدج  نیرتدمآ و  راک  اب  يزرگنر  تایلمع  و 

ص 76 هسدقملا ، ۀمصاعلا  همرکملا  ۀکم  - 1
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ص:110
، تفاب هدمع  شخب  یتعنـصیاهتفرشیپ ، ياپمه  هزورما  اما  تفاییم ، ماجنا  یتسد  تروصهب  اهنت  تفاب ، تایلمع  هتـشذگرد  تفاب ؛ هلحرم 

. دراد همادا  يرنه  ياهتلاصا  دامن  ناونع  هب  زین  یتسد  تفاب  نانچمه  نآ  رانک  رد  تسا و  ینیشام 
: تسا عون  ود  هب  تفاب  تایلمع  رد  هتفر  راک  هب  داوم  هویش و 

و دریگیم - تروصیزودلگ  صوصخم  ياهمیـس  اب  نآ  يور  هک  یلخاد - هدرپ  دنبرمک ، نتفاب  رد  دنمان ، هداس » تفاب   » هک ار  تسخن  عون 
. دوشیم هتفرگ  راک  هب  هبعک  ششوپ  ِيرتسآ  هچراپ  نینچمه 

نیا دـیآیم . راک  هب  دوش  شقن  هماج  يور  دـیاب  هک  ییاهترابع  رگید  نآرق و  تایآ  نتفاب  يارب  دـنیوگ ، دراـکاج »  » ار نآ  هک  مود  عون 
. دبلطیم دنمرنه  دنمناوت و  یناتسد  هک  تسا  ینف  اًلماک  ياهویش  هویش 

نیا دشیم . هدافتسا  دندیمانیم ، برت »  » ار نآ  هک  ییادتبا  یشور  زا  هبعک  ششوپ  يور  رب  اههتـشون  تبث  يارب  هتـشذگ  رد  پاچ ؛ هلحرم 
پاـچ يارب  هژیو  یـشخب  هناـخراک  تیریدـم  يور  نیمه  زا  تشاد . هارمه  هب  زین  ییاـهيراوشد  دادیم و  ردـه  هب  ار  یناوارف  تقو  هوـیش 
. دریگیم ماجنا  نیرکسا ) کلیس   ) یمشیربا روت  نولواش و  اب  هتخاس و  شیپ  ياهگنر  زا  هدافتسا  اب  راک  نیا  هزورما  دید و  كرادت 

یـصوصخم ياههچراپ  يور  رب  هبعک  هدرپ  ِيراصحنا  ياههصخـشم  نآرد ، تساـههلحرم و  نیرتهدـمع  زا  یکی  هک  يزود ؛ يرز  هلحرم 
هرقن و ياهمیـس  زا  هدافتـسااب  یمالـسا  هداس  ياهراگنو  شقنو  اـههملک  هتـسجرب  تفاـبو  يزود  يرز  لـماش  هلحرم  نیا  دوشیم . داـجیا 

تماخـض هاگ  دریگیم و  ماجنا  یتسد  راک  نیا  تسا  ریذپانناکما  نیـشام  اب  اههتـشون  اهراگن و  شقن و  نیا  داجیا  هک  اجنآ  زا  تسالط .
رگیدـکی هب  دراـکاج »  » ياـههچراپ تسا ، هلحرم  نیرخآ  هک  هلحرم  نیا  رد  بیکرت ؛ هـلحرم  « (1) . » دـسریم رتمیتناـس  ود  هب  يزود  يرز 
صوصخم ياج  رد  نآ ، يور  رد  هدرپ  نینچمه  هبعک و  دـنبرمک  سپـس  دـهد . لیکـشت  ار  هماـج  هناـگ  راـهچ  بناوج  اـت  دوشیم  هتخود 

يارب هبعک  هماج  ًاعومجم  ات  دوشیم  بیکرت 

ص 18 1993 م . موس ، لاس  هیدوعسلا ، ملاع  ۀلجم  - 1
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ص:111
«(1) . » دشاب هدامآ  بصن 

هبعک هماج  تاصخشم 

«، هَّللا لوسر  ٌدّـمحم  «، » هَّللا ّالا  َهلا  ال  : » ياهترابع هیهت و  تسا ، هدـش  يزیمآگنر  هایـس  گنر  هب  هک  صلاخ  یعیبط  مشیربا  زا  هماـج  نیا 
يزودلگ هدیشک  ياهيزول  رد  دراکاج و  هویش  هب  ناّنم » ای   » و ناّنح » ای  «، » میظعلا هَّللا  ناحبس  «، » ِهِدمحب هَّللا و  ناحبـس  «، » ُُهلالَج ّلج  هَّللا  »

. دوشیم
نییاـپ رد  مینکیم . هدـهاشم  دراد  ضرع  رتمیتناـس  هک 95  ار  هبعک  دـنبرمک  نآ ، يـالاب  موـس  کـی  رد  تـسا و  رتـم   14 هماج 5 / عاـفترا 

« هیدمـص  » ار اههبیتک  نیا  تسا . هدـش  يزودـلگ  هماج  يور  رب  لکـش  عبرم  ياهباق  رد  صـالخا  هروس  هبعک  ياـههشوگ  رد  دـنبرمک و 
. دنیوگ

نایم هلـصاف  رد  هتـسب و  شقن  اهنآ  رب  نآرق  تایآ  هک  دراد  دوجو  هبیتک  شـش  اههیدمـصاب  يزاوم  یطخ  رد  دنبرمک و  نییاپ  رد  نینچمه 
ِهَّلل دمحلا   » و میحر » ای  نمحر  ای  «، » مّویق ای  ّیح  ای  : » ياهترابع هک  دروخیم  مشچ  هب  یلکـش  لیدنق  کچوک  ياههبیتک  زین  اههبیتک  نیا 

. تسا هدش  يزودلگ  اهنآ  يور  رب  نیملاعلا » ِّبَر 
دودنارز یسم  ياهمیس  اب  يزودلگ و  هتـسجرب  تروصهب  هماج  يور  رب  هتـشون و  ثلث  طخ  هب  همه  هک  اههبیتک ، نیا  هب  هبعک  هماج  نییزت 

«(2) . » تسا هدش  جیار  يدوعس  هرود  زا  دناهدش ، تیبثت 

هماج تخاس  ياههنیزه 

هماج ره  رد  دسریم . يدوعـس  لایر   17 / 000 دودـح 000 / هب  اهدزمتـسد ، هیلوا و  داوم  دـیرخ  زا  معا  هماج ؛ کی  نتخاـس  مهارف  هنیزه 
صلاخ مشیربا  مرگولیک  دودح 670 

ص 17. هسدقملا ، ۀمصاعلا  ۀمرکملا  ۀکم  - . 1
دوشیم و هدافتـسا  صلاخ  ریرح  مرگولیک  ًاعومجم 450  هبعک  شـشوپ  لک  تخاس  يارب  هعـسوتلا ص 124  ۀصق  تیاور  هب  تسا  ینتفگ 
« مجرتم دیآیم «. مهارف  رتمیتناس  ضرع 95  رتم و  لوط 14  هب  مادک  ره  هچراپ  هقاط  زا 47  هک  دوشیم  عبرم  رتم  هماج 658  نیا  حطس  لک 

ص 76 هسدقملا ، ۀمصاعلا  ۀمرکملا  ۀکم  - 2
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. ددرگیم مهارف  هچراپ  نیا  زا  هماج  هدش و  هیهت  رتم  رتمیتناس و 14  ضرع 95  اب  کی  ره  هچراپ ، هقاط  اهنآ 47  زا  هک  دوشیم  فرصم 

لاح رد  سیـسأت ، يادـتبا  رد  رفن  زا 16  دنلوغـشم  راک  هب  هبعک  هماج  تخاـس  هژیو  هناـخراک  رد  هک  ینارگراـک  رامـش  دوشیم  روآ  داـی 
. تسا هدیسر  رفن  هب 240  رضاح 

هبعک یلخاد  هدرپ 

رب ار  يوبن  هرجح  یناقوف  هماج  زین  هبعک و  لخاد  هدرپ  تفاب  تیلوؤسم  هک  هدـش  سیـسأت  ياهژیو  شخب  هبعک ، هماج  تخاس  هناخراک  رد 
دریگیم و ماجنا  یتسد  تروصهب  اهراک  هدمع  تسا ، زاین  یناوارف  تراهم  تقد و  هب  راک ، فلتخم  لحارم  رد  هک  اج  نآ  زا  دراد . هدـهع 

. دوشیم هدرپس  تسا  هدش  داجیا  اهنآ  رد  یتارییغت  راک  عون  اب  بسانتم  هک  یتادراو  ییاهنیشام  هب  زین  یشخب 
صخـشم يزیمآگنر و  اههچراپ ، تفاب  یعیبط ، ریرح  ندرک  مهارف  لیبق  زا  یفلتخم ؛ لحارم  لماش  هدرپ  نیا  ندرک  هداـمآ  تفاـب و  راـک 

«(1) . » تسالط ياهرقن و  ياهمیس  اب  لاکشا  طوطخ و  نیا  يزود  رز  اههچراپ ، يور  رب  لاکشا  طوطخ و  ندرک 

ص 116 رابخألا ، ةدمع  - 1
: تسا رارق  نیا  زا  هبعک  یلخاد  هدرپ  يروآ  مهارف  لحارم  هعسوتلا ص 117  ۀصق  تیاور  رب  انب  تسا  ینتفگ 

، تسا نآ  يزیمآگنر  ماخ و  مشیربا  هیهت  لماش  تسا و  هبعک  ینوریب  ششوپ  يروآ  مهارف  رد  هلحرم  نیتسخن  دننامه  لوا  هلحرم  فلا -
. دوشیم گنر  زبس  گنر  هب  دوش  هتفرگ  راک  هب  یلخاد  هدرپ  تخاس  يارب  تسانب  هک  یمشیربا  هلحرم  نیا  رد  هک  توافت  نیا  اب 

زبس هداس  مشیربا  هچراپ  زا  هبعک  یلخاد  هدرپ  يارب  هک  توافت  نیا  اب  دریگیم ، ماجنا  ینوریب  شـشوپ  تفاب  دـننامه  زین  تفاـب  هلحرم  ب -
. دوشیم هدافتسا 

. ددرگیم صخشم  کلیس  پاچ  هلیسو  هب  دوش  يزود  رز  هدرپ  رب  تسیابیم  هک  یطوطخ  لاکشا و  هچراپ ، تفاب  نایاپ  زا  سپ  ج -
هدـش صخـشم  کلیـس  اب  رتشیپ  هک  یطوطخ  اهشقن و  هتـسجرب  يزود  رز  تسا ، هلحرم  نیرتینالوط  نیرتقیقد و  هک  هلحرم  نیا  رد  د -

. دریذپیم ماجنا  هرقن  الط و  ياهمیس  اب  تسا 
: زا دنترابع  دوشیم  شقن  یلخاد  هدرپ  رب  هک  ییاهترابع  تایآ و  اما 

. هَّللا لوسر  ٌدمحم  هَّللا ، ّالا  َهلاال  *- 
. َنیَِملاَْعِلل ًيدُهَو  ًاکَراَبُم  َۀَّکَِبب  يِذََّلل  ِساَّنِلل  َعِضُو  ٍْتَیب  َلَّوَأ  َّنِإ  *- 

. ِماَرَْحلا ِدِجْسَْملا  َرْطَش  َکَهْجَو  ِّلَوَف  اَهاَضَْرت  ًۀَْلِبق  َکَّنَیِّلَُونَلَف  ِءاَمَّسلا  ِیف  َکِهْجَو  َبُّلَقَت  يََرن  ْدَق  *- 
. مارکإلا لالجلااذ و  ای  ناّنم  ای  ناّنَح  ای  *- 

. ددنبیم شقن  زبس  هچراپ  يور  رب  دیفس  گنر  هب  اههتشون  نیا 
: تسا حرش  نیدب  هدرپ  نیا  داعبا  دناشوپیم . لخاد  زا  ار  نآ  فقس  نینچمه  هناخ و  نیا  ياهراوید  هبعک  یلخاد  هدرپ 

رتم  5 / 80 لیعامسا : رجح  تمس  - 1
رتم  8 / 40 ینامی : نکر  دوسألارجح و  نکر  ود  نایم  ینعی  لباقم ؛ تمس  - 2

رتم  10 / 20 میهاربا : باب  تمس  - 3
7 / 50 هدرپ : عافترا  - 4
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7 / 50 هدرپ : عافترا  - 4
رتم  14 * 9 فقس : هدرپ  تحاسم  - 5

. تسا رتمیتناس  نوتس 160  ره  رطق  هک  هناگ  هس  ياهنوتس  زا  کی  ره  هماج ، نیا  رب  نوزفا  - 6
هبعک نورد  رد  ق . لاس 1403 ه . رد  هژیو  هناخراک  تخاس  هدرپ  نیتسخن  دوشیم و  ضیوعت  لاـس  جـنپ  اـت  هس  ره  نیب  هبعک  یلخاد  هدرپ 

« مجرتم تسا «. هدش  بصن 
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ص:113

هبعک رد  هدرپ 

. تسا هتخیوآ  نوریب  زا  رد  لباقم  هک  تسا  ياهدرپ  هبعک  ششوپ  زا  یشخب 
ات ياهلاس 816  هلـصاف  رد  زج  نونک  اـت  ناـمز  نآ  زا  دـش و  هتخیوآ  هبعک  رد  رب  رادشقن  ياهدرپ  ق . لاس 810 ه . رد  راـب  نیتسخن  يارب 

. تسا هدوب  رادشقن  هبعک  رد  رب  هتخیوآ  هدرپ  هراومه  ق . 818 ه .
یمالـسا ییاـهراگنو  شقن  زین  هدرپ  نیا  يور  رب  تسا . تفلک  زبـس  ریرح  هچراـپ  نآرتـسآ  هیـالو  دوـشیم  هتخاـس  هایـس  ریرحزا  هدرپنیا 

. دوشیم تبث  دودـنارز  هرقن  ياهخـن  زا  هدافتـسا  اب  هتـسجرب و  تروصهب  تخاس  خـیرات  زا  یکاح  ياهترابع  نینچمهو  نآرقزا  یتایآو 
«(1)»

هتخود مه  يالاب  هک  هدش  لیکـشت  هراپ  جـنپ  زا  هدرپ  تسا : هدـمآ  نینچ   113 صـص 116 - هعـسوتلا  ۀـصق  رد  هبعک  رد  هدرپ  هرابرد  - . 1
. تسا هدش  هتخود  اهنآ  تشپ  هب  یلخاد  هیال  رتسآ و  سپس  دناهدش و 

: تسا ریز  رارق  زا  هدش  هتشون  هدرپ  نیا  رب  هک  یتایآ  اههلمج و  اما 
: تسا هتسب  شقن  ریز  ياههلمج  بیترت  هب  دهدیم  لیکشت  ار  هبعک  هدرپ  یناقوف  شخب  هک  هراپ  نیا  رب  لوا : هراپ  فلا -

« یبْسَح ُهَّللا  کچوک «: ياهریاد  نایم  طسو ، رد  هعطق  نیا  يالاب  رد  - 1
« ّیبَر ُهَّللا  تسار «: تمس  هشوگ  رد  يرگید  کچوک  هریاد  رد  هریاد  نیمه  يزاوم  - 2

« ّیبَر ُهَّللا  پچ «: تمس  هشوگ  رد  يرگید  کچوک  هریاد  رد  هریاد  نیمه  يزاوم  - 4
َبُّلَقَت يََرن  ْدَق  ینآرق : ترابع  تسار  تمس  باق  رد  بیترت  هب  لکش  لیطتـسم  باق  ود  لخاد  رد  اهنآ  تازاوم  هب  هریاد و  هس  نیا  نایم  - 5

. اَهاَضَْرت ًۀَْلِبق  َکَّنَیِّلَُونَلَف  ترابع : پچ  تمس  باق  رد  و  ِءاَمَّسلا ...  ِیف  َکِهْجَو 
ِنَمْحَّرلا ِهَّللا  ِمِْسب  ترابع : دریگیمرب  رد  ار  هعطق  نیا  نتم  پچ  هرانک  ات  تسار  هرانک  زا  هک  یگرزب  باق  لـخاد  فیدر و  نیا  ریز  رد  - 6

. َنیِقَّتُْمِلل ْتَّدِعُأ  ُضْرَْألاَو  ُتاَواَمَّسلا  اَهُضْرَع  ٍۀَّنَجَو  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٍةَرِفْغَم  َیلِإ  اوُعِراَسَو  ِمیِحَّرلا ،
نییاپ هب  الاب  زا  يدومع  تروص  هب  تسا ، هدـش  شقن  نآ  رب  ّیبَر » ُهَّللا  تراـبع « هکیکچوک  هریاد  ریز  رد  تسار و  تمـس  هیـشاح  رد  - 7

. تسا هدش  شقن  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  هیآ 
. تسا هدش  شقن  َنیِّلاَّضلا  َالَو  ْمِْهیَلَع  ِبوُضْغَْملا  ِْریَغ  هیآ  الاب  هب  نییاپ  زا  پچ  تمس  هیشاح  باق  رد  ترابع  نیا  تازاوم  هب  - 8
. تسا هدش  يزودلگ  دننام  هتب  هقج  حرط  راهچ  لخاد  رد  راب و  راهچ  ِضْرَْألاَو  ِتاَوَمَّسلا  ُرُون  ُهَّللا  هیآ : هعطق  نیا  نییاپ  رد  - 9

: تسا هتسب  شقن  ریز  تایآ  اهترابع و  تسا ، هدرپ  هعطق  نیمود  نییاپ  هب  الاب  زا  هک  هراپ  نیا  رب  مود : هراپ  ب -
و« یبْسَح » هَّللا  ّیبَر «،» هَّللا  ياهترابع «: پچ  هب  تسار  زا  بیترت  هب  کچوک و  هریاد  هس  رد  لوا  هعطق  دـننامه  نآ ، يالاب  هیـشاح  رد  - 1

«. ّیبَر هَّللا 
َماَرَْحلا َدِجْسَْملا  َُّنلُخْدََتل  ِّقَْحلِاب  اَیْؤُّرلا  َُهلوُسَر  ُهَّللا  َقَدَص  ْدََقل  ِمیِحَّرلا ، ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  ترابع : هیشاح ، نییاپ  هعطق و  نیا  نتم  باق  رد  - 2

. َنِینِمآ ُهَّللا  َءاَش  ْنِإ 
رد تسار  تمـس  رداک  ود  رد  هدـش  شقن  اهنآ  رد  ّیبَر » هَّللا  و « یبْسَح » هَّللا  ياهترابع «: هک  ییاههریاد  تازاوم  هب  الاب و  هیـشاح  رد  - 3

اَذ ْنَم  ِضْرَْألا  ِیف  اَمَو  ِتاَوَمَّسلا  ِیف  اَم  َُهل  ٌمَْون  َالَو  ٌۀَنِـس  ُهُذُـخَْأتَال  ُموُّیَْقلا  ُّیَْحلا  َوُه  اَّلِإ  ََهلِإاـَل  ُهَّللا  ِمیِحَّرلا ، ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  تراـبع : رطـس  ود 
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اَذ ْنَم  ِضْرَْألا  ِیف  اَمَو  ِتاَوَمَّسلا  ِیف  اَم  َُهل  ٌمَْون  َالَو  ٌۀَنِـس  ُهُذُـخَْأتَال  ُموُّیَْقلا  ُّیَْحلا  َوُه  اَّلِإ  ََهلِإاـَل  ُهَّللا  ِمیِحَّرلا ، ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  تراـبع : رطـس  ود 
. ْمُهَْفلَخ اَمَو  ْمِهیِْدیَأ  َْنَیب  اَم  ُمَْلعَی  ِِهنْذِِإب  اَّلِإ  ُهَْدنِع  ُعَفْشَی  يِذَّلا 

اَم ُمَْلعَی  ِِهنْذِِإب  اَّلِإ  ُهَْدنِع  ُعَفْشَی  يِذَّلا  اَذ  ْنَم  ِضْرَْألا  ِیف  اَمَو  ِتاَوَمَّسلا  ِیف  اَم  هیآ : همادا  تسار  تمـس  رد  يرگید  باق  رد  نآ  تازاوم  هب  - 4
 .... اَمَو ْمِهیِْدیَأ  َْنَیب 

. تسا دمح  هروس  هیآ  نیتسخن  هک  َنیَِملاَْعلا  ِّبَر  ِهَّلل  ُدْمَْحلا  نییاپ : هب  الاب  زا  لکش  لیطتسم  یباق  رد  تسار  تمس  هیشاح  رد  - 5
. ْمِْهیَلَع َتْمَْعنَأ  ترابع : الاب  هب  نییاپ  زا  لکش  لیطتسم  یباق  رد  پچ  تمس  هیشاح  رد  - 6

: موس هراپ  ج -
« ّیبَر ُهَّللا  پچ «: تسار و  تمس  رد  کچوک  هریاد  ود  رد  نآ  يالاب  هیشاح  رد  - 1

ُهُّیِسْرُک َعِسَو  َءاَش  اَِمب  اَّلِإ  ِهِْملِع  ْنِم  ٍءْیَِشب  َنوُطیُِحی  َالَو  ْمُهَْفلَخ  یسرکلا : ۀیآ  همادا  رطس  ود  رد  تسار و  تمس  باق  رد  هیشاح  نیمه  رد  - 2
. ِّیَغلا ْنِم  ُدْشُّرلا  َنَّیَبَت  ْدَق  ِنیِّدلا  ِیف  َهاَرْکِإَال  ُمیِظَْعلا * ُِّیلَْعلا  َوُهَو  اَمُهُظْفِح  ُهُدُوئَی  َالَو  َضْرَْألاَو  ِتاَوَمَّسلا 

ْدَق ِنیِّدلا  ِیف  َهاَرْکِإَال  ُمیِظَْعلا * ُِّیلَْعلا  َوُهَو  اَمُهُظْفِح  ُهُدُوئَی  َالَو  یـسرکلاۀیآ : همادا  رطـس  ود  رد  پچ و  تمـس  باق  رد  هیـشاح  نیمه  رد  - 3
. ِّیَغلا ْنِم  ُدْشُّرلا  َنَّیَبَت 

ِنَمْحَّرلا ِهَّللا  ِمِْسب  هلمج  زین  هریاد  نیا  طسو  رد  هداد و  لیکـشت  ار  ياهریاد  دـیحوت  هروس  تسار  هگنل  رد  طـسو و  لکـش  عبرم  نتم  رد  - 4
. تسا هتفرگ  ياج  ِمیِحَّرلا 

ًاعَّکُر ْمُهاََرت  ْمُهَْنَیب  ُءاَـمَحُر  ِراَّفُْکلا  یَلَع  ُءاَّدِـشَأ  ُهَعَم  َنیِذَّلاَو  ِهَّللا  ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  هیآ : پچ  تمـس  هگنل  رد  طـسو و  لکـش  عـبرم  نتم  رد  - 5
. تسا هتفرگ  ياج  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  هلمج  زین  هریاد  نیا  طسو  رد  هداد و  لیکشت  ار  ياهریاد  ًادَّجُس 

. ِمیِحَّرلا ِنَمْحَّرلا  دمح : هروس  همادا  نییاپ  هب  الاب  زا  لکش  لیطتسم  یباق  رد  تسار و  تمس  هیشاح  رد  - 6
. َنیِذَّلا َطاَرِص  دمح : زا  يرگید  شخب  الاب ، هب  نییاپ  زا  لکش  لیطتسم  یباق  رد  پچ و  تمس  هیشاح  رد  - 7

: تسا هدش  شقن  ریز  ياهترابع  اههیآ و  هعطق  نیا  رد  مراهچ : هراپ  د -
«. ُنیبُملا ّقَْحلا  ِکلَْملا  ُهَّللا  ّالا  َهلا  ال  ترابع «: لکش  لیطتسم  باق  لخاد  رد  تسار و  همین  نتم  رد  - 1
«. ُنیِمألا ِدْعَْولا  ُقِداَّصلا  ِهَّللا  ُلوُسَر  ٌدَّمَحم  ترابع «: لیطتسم  باق  لخاد  رد  پچ و  همین  نتم  رد  - 2

ِفاَلیِِإل ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  ترابع : دـهدیم  لیکـشت  ار  مود  فیدر  هک  یلکـش  لیطتـسم  باق  لـخاد  رد  تسار و  همین  نتم  رد  - 3
. ٍْشیَُرق

. ِْفیَّصلاَو ِءاَتِّشلا  َۀَلْحِر  ْمِِهفاَلیِإ  ترابع : نآ  تازاوم  هب  یلیطتسم ، باق  لخاد  رد  پچ و  همین  نتم  رد  - 4
يِذَّلا ِْتیَْبلا * اَذَه  َّبَر  اوُُدبْعَْیلَف  ترابع  دهدیم ، لیکشت  ار  فیدر  نیمّوس  هک  یلکـش  لیطتـسم  باق  لخاد  رد  تسار و  همین  نتم  رد  - 5

. ْمُهَمَعْطَأ
ٍفْوَخ ْنِم  ْمُهَنَمآَو  ٍعوُج  ْنِم  ترابع : نآ  تازاوم  هب  یلیطتسم  باق  لخاد  رد  پچ و  همین  نتم  رد  - 6

ِنیِّدلا ِمْوَی  ِِکلاَم  ترابع : نییاپ  هب  الاب  زا  لکش  لیطتسم  باق  رد  تسار و  تمس  هیشاح  رد  - 7
َمیِقَتْسُْملا َطاَرِّصلا  اَنِدْها  ترابع : الاب  هب  نییاپ  زا  لکش  لیطتسم  باق  رد  پچ و  تمس  هیشاح  رد  - 8

« یبْسَح هَّللا  ُُدبْعَن و « َكاَّیِإ  ّیبَر » هَّللا  ياهترابع «: بیترت  هب  تسار  هگنل  رد  هعطق  نیا  نییاپ  هیشاح  رد  - 9
« ّیبَر ُهَّللا  ُنیِعَتْسَن و « َكاَّیِإَو  یبْسَح » ُهَّللا  ياهترابع « بیترت  هب  پچ  هگنل  رد  هعطق و  نیمه  نییاپ  هیشاح  رد  - 10

رد ترابع  نیا  هدش و  تبث  مرح  ود  رازگتمدخ  مان  هدرپ و  تخاس  ناکم  خیرات و  تسا ، هدرپ  نییاپ  هعطق  هک  هعطق  نیا  رد  مجنپ : هراپ  ه -
: تسا هدمآ  نآ 

هَّللا لبقت  دوعـس  لآ  زیزعلادبع  نب  دهف  نیفیرـشلا  نیمرحلا  مداخ  ۀفرّـشملا  ۀبعکلا  َیلا  اهادها  ۀمّرکملا و  ۀکَم  یف  ةراتـسلا  هذـه  تعنـص  » 
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« مجرتم هنم «».
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ص:114
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ص:115
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ص:116
ۀمّرکملا و ۀّکم  یف  ةراتـسلا  هذه  تعنـص  : » تسا هدمآ  هناگادج  باق  ود  رد  ترابع  نیا  هدـش ، تبث  هدرپ  رب  هک  ینآرق  ياههیآ  نییاپ  رد 

نیا لوط  تسا  ینتفگ  « (1) .« » هنم هَّللا  لبقت  دوعس  لآ  زیزعلادبع  نب  دهف  کلملا  نیفیرـشلا  نیمرحلا  مداخ  «، » ۀفّرـشملا ۀبعکلا  َیلا  اهادها 
يرتسآ تشپ  زا  سپـس  دناهدش و  هتخود  مه  رـس  هک  هدش  لیکـشت  هعطق  جـنپ  زا  تسا و  مین  رتم و  هس  نآ  ضرع  مین و  رتم و  شـش  هدرپ 

«(2) . » تسا هدش  هتخود  نآ  رب  ياهچراپ 

هبعک دنبرمک 

همظعملا هبعکلا  باتک  صریوصت 117 
هبعک ششوپ  يور  هتسجرب  ياهلیدنق  زا  یکی  ریوصت 

رد یبیکرت و  ثلث  طخ  هب  میرک  نآرق  زا  یتایآ  نآ  رب  تسا و  رتمیتناس  نآ 95  ضرع  هدش ، عقاو  هبعک  هماج  يالاب  موس  کی  رد  دنبرمک 
. تسا هدش  شقن  دننام  هبیتک  ياهباق 

. تسا دودنا  الط  هرقن  ياهمیس  زا  هدمآ  مهارف  هتسجرب و  دنبرمک  يور  ياهشقن 
ره رد  هک  تسا  هبیتـک )  ) هعطق ياراد 16  رتمیتناـس و  نآ 95  ضرع  رتـم ، نآ 47  لوط  هتفرگ ، رب  رد  ار  هبعک  هماـج  رود  اـت  رود  دـنبرمک 

. دریگیم رارق  هعطق  راهچ  هبعک ، هناگراهچ  ياه  علض  زا  یعلض 
رد هبعک و  هماج  يور  رب  دنبرمک  نییاپ  رد 

ص 56 ناتسبرع ، داشرا  ترازو  نمحرلا ، فویض  ۀمدخ  یف  - 1
ص 113 رابخألا ، ةدمع  - 2
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ص:117
نیدب تسا و  ءادها »  » مان هب  گرزب  هبیتک  کی  ياراد  اهنت  هک  مزتلم  باب  تمس  رد  زج  دراد ، رارق  لیدنق  هس  هبیتک و  ود  نآ ، زا  علـض  ره 

. دوشیم دروم  هدزاود  اهلیدنق  عمج  هعطق و  تفه  اههبیتک  عمج  بیترت 
هروس کی  ره  رب  دنمان و  هیدمـص »  » ار اهنآ  هک  هتـسب  شقن  لکـش  عبرم  ییاه  هبیتک  هناخ ، نیا  هماج  يور  رب  هبعک ، ناکرا  زا  کی  ره  رد 

. تسا هدش  يزودلگ  صالخا 
«(1) . » تسا هدش  تبث  نآرق  زا  ییاههیآ  دنبرمک  فرط  راهچ  ره  يور  رب 

: تسا هدش  يزودلگ  ریز  ياههیآ  هبعک ، دنبرمک  هب  تسا : هدمآ  هراب  نیا  رد   118 صص 119 - هعسوتلا  ۀصق  رد  - 1
: مزتلملا باب  تمس  فلا -

. ًیّلَصُم َمیِهاَْربِإ  ِماَقَم  ْنِم  اوُذِخَّتاَو  ًاْنمَأَو  ِساَّنِلل  ًَۀباَثَم  َْتیَْبلا  اَْنلَعَج  ْذِإَو  ِمیِحَّرلا ، ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  *- 
. ِدوُجُّسلا ِعَّکُّرلاَو  َنیِفِکاَْعلاَو  َنیِِفئاَّطِلل  ِیْتَیب  اَرِّهَط  ْنَأ  َلیِعاَمْسِإَو  َمیِهاَْربِإ  َیلِإ  اَنْدِهَعَو  *- 

. ُمِیلَْعلا ُعیِمَّسلا  َْتنَأ  َکَّنِإ  اَّنِم  ْلَّبَقَت  اَنَّبَر  ُلیِعاَمْسِإَو  ِْتیَْبلا  ْنِم  َدِعاَوَْقلا  ُمیِهاَْربِإ  ُعَفْرَی  ْذِإَو  *- 
. ُمیِحَّرلا ُباَّوَّتلا  َْتنَأ  َکَّنِإ  اَْنیَلَع  ُْبتَو  اَنَکِساَنَم  اَنِرَأَو  ََکل  ًۀَِملْسُم  ًۀَّمُأ  اَِنتَّیِّرُذ  ْنِمَو  ََکل  ِْنیَِملْسُم  اَْنلَعْجاَو  اَنَّبَر  *- 

دوعـس لآ  زیزعلادبع  نب  دهف  کلملا  نیفیرـشلا  نیمرحلا  مداخ  ۀفّرـشملا  ۀبعکلا  یلا  اهادهاو  ۀمرکملا  ۀکم  یف  ةوسکلا  هذـه  تعنـص  *-» 
«. هنم هَّللا  لبقت 

: لیعامسا رجح  تمس  ب -
. ِّجَْحلا ِیف  َلاَدِج  َالَو  َقوُُسف  َالَو  َثَفَر  اَلَف  َّجَْحلا  َّنِهِیف  َضَرَف  ْنَمَف  ٌتاَمُوْلعَم  ٌرُهْشَأ  ُّجَْحلا  ِمیِحَّرلا ، ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  *- 

. ِباَْبلَْألا ِیلْوُأ  اَی  ِنوُقَّتاَو  يَْوقَّتلا  ِداَّزلا  َْریَخ  َّنِإَف  اوُدَّوََزتَو  ُهَّللا  ُهْمَْلعَی  ٍْریَخ  ْنِم  اُولَعْفَت  اَمو  *- 
. ِماَرَْحلا ِرَعْشَْملا  َْدنِع  َهَّللا  اوُرُکْذاَف  ٍتاَفَرَع  ْنِم  ُْمتْضَفَأ  اَذِإَف  ْمُکِّبَر  ْنِم  اًلْضَف  اوُغَْتبَت  ْنَأ  ٌحاَنُج  ْمُْکیَلَع  َْسَیل  *- 

. َنیِّلاَّضلا ْنَِمل  ِِهْلبَق  ْنِم  ُْمتنُک  ْنِإَو  ْمُکاَدَه  اَمَک  ُهوُرُکْذاَو  *- 
. َهَّللا اوُرِفْغَتْساَو  ُساَّنلا  َضاَفَأ  ُْثیَح  ْنِم  اوُضِیفَأ  َُّمث  *- 

. ُمیِحَّرلا ُروُفَْغلا  اَنَأ  یِّنَأ  يِداَبِع  ْئِّبَن  ِمیِحَّرلا ، ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  *- 
. ِناَعَد اَذِإ  ِعاَّدلا  َةَوْعَد  ُبیِجُأ  ٌبیِرَق  یِّنِإَف  یِّنَع  يِداَبِع  ََکلَأَس  اَذِإَو  یلاعَت : َلاق  *- 

: تسا هبعک  رد  لباقم  هک  یتمس  ینعی  میهاربا ؛ باب  تمس  ج -
. ِدوُجُّسلا ِعَّکُّرلاَو  َنیِِمئاَْقلاَو  َنیِِفئاَّطِلل  ِیْتَیب  ْرِّهَطَو  ًاْئیَش  ِیب  ْكِرُْشتَال  ْنَأ  ِْتیَْبلا  َناَکَم  َمیِهاَْربِِإل  اَنْأََّوب  ْذِإَو  *- 

. ٍقیِمَع ٍّجَف  ِّلُک  ْنِم  َنِیتْأَی  ٍِرماَض  ِّلُک  یَلَعَو  ًالاَجِر  َكُوتْأَی  ِّجَْحلِاب  ِساَّنلا  ِیف  ْنِّذَأَو  *- 
. اَْهنِم اُولُکَف  ِماَْعنَْألا  ِۀَمیَِهب  ْنِم  ْمُهَقَزَر  اَم  یَلَع  ٍتاَمُوْلعَم  ٍماَّیَأ  ِیف  ِهَّللا  َمْسا  اوُرُکْذَیَو  ْمَُهل  َِعفاَنَم  اوُدَهْشَِیل  *- 

. ِقِیتَْعلا ِْتیَْبلِاب  اُوفَّوَّطَْیلَو  ْمُهَروُُذن  اُوفُوْیلَو  ْمُهَثَفَت  اوُضْقَِیل  َُّمث  َریِقَْفلا * َِسئاَْبلا  اوُمِعْطَأَو  *- 
. ًارِیبَک اًلْضَف  ِهَّللا  ْنِم  ْمَُهل  َّنَِأب  َنِینِمْؤُْملا  ْرَِّشبَو  ِمیِحَّرلا ، ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  *- 

. ًامیِحَر ًاروُفَغ  َهَّللا  ْدِجَی  َهَّللا  ْرِفْغَتْسَی  َُّمث  ُهَسْفَن  ِْملْظَی  َْوأ  ًاءوُس  ْلَمْعَی  ْنَمَو  یلاعَت : ُهَّللا  َلاق  *- 
: ینامی دوسألارجح و  نکر  ود  نایم  تمس  د -

. َنیِکِرْشُْملا ْنِم  َناَک  اَمَو  ًافِینَح  َمیِهاَْربِإ  َۀَِّلم  اوُِعبَّتاَف  ُهَّللا  َقَدَص  ُْلق  ِمیِحَّرلا ، ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  *- 
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. َنیَِملاَْعِلل ًيدُهَو  ًاکَراَبُم  َۀَّکَِبب  يِذََّلل  ِساَّنِلل  َعِضُو  ٍْتَیب  َلَّوَأ  َّنِإ  *- 
. ًانِمآ َناَک  ُهَلَخَد  ْنَمَو  َمیِهاَْربِإ  ُماَقَم  ٌتاَنَِّیب  ٌتاَیآ  ِهِیف  *- 

. َنیَِملاَْعلاْنَع ٌِّینَغ  َهَّللا  َّنِإَف  َرَفَک  ْنَمَو  اًلِیبَس  ِْهَیلِإ  َعاَطَتْسا  ْنَم  ِْتیَْبلا  ُّجِح  ِساَّنلا  یَلَع  ِهَّللَو  *- 
. ِبُولُْقلا يَْوقَت  ْنِم  اَهَّنِإَف  ِهَّللا  َِرئاَعَش  ْمِّظَُعی  ْنَمَو  َِکلَذ  ِمیِحَّرلا ، ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  *- 

« مجرتم يَدَتْها «. َُّمث  ًاِحلاَص  َلِمَعَو  َنَمآَو  َباَت  ْنَِمل  ٌراَّفََغل  یِّنِإَو  یلاعَت  َلاق  *- 

هبعک www.Ghaemiyeh.comدنبرمک  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 353زکرم  هحفص 136 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:118

هبعک هماج  تفاب  هناخراک  فلتخم  تالوصحم 

کی نینچمه  هماج و  نیا  دوشیم . ماجنا  راب  ود  لاس  ره  رد  راک  نیا  نونکا  اما  دـشیم . ضوع  هبعک  هماج  راـب  کـی  یلاـس  هتـشذگ ، رد 
هناخراک رد  نآ ، دـنبرمک  شـشوپ و  نیا  ياهرتسآ  نینچمه  هدـشن و  ینیب  شیپ  ياهتیعـضو  اب  ییورایور  طایتحا و  يارب  لـماک  هماـج 

. ددرگیم هیهت  هبعک  هماج 

: درک تسرهف  نینچ  ناوتیم  ار  هناخراک  نیا  دیلوت  تیلاعف 

. دریذپیم تروصمامت  ِتراهم  تقد و  اب  تسا و  راک  نیرتیلصا  هک  هبعک ، ِینوریب  هماج  ِيزاس  هدامآ  تفاب و  - 1
. تراهم تقد و  نامه  اب  یلخاد  هدرپ  يزاس  هدامآ  تفاب و  - 2

. اهنآ زا  تفبرز  ياههیده  دنبرمک و  هیهت  يارب  هداس  هایس  ریرح  ياههچراپ  تفاب  - 3
. هبعک یلخاد  ياههدرپ  زین  رتسآ و  يارب  دیفس  زبس و  هداس  ياههچراپ  تفاب  - 4

. طایتحا روظنم  هب  لماک  ياهماج  يزاس  هدامآ  تفاب و  - 5
تاصخـشم و ینف  هتیمک  يوس  زا  هدـش  مالعا  ینف  تاصخـشم  تیاعر  اب  صاخ و  همان  نییآ  اب  قباطم  يدوعـس  ناتـسبرع  مچرپ  تفاب  - 6

. اهسایقم
. دبلطیم هژیو  تراهم  تقد و  اب  ار  ینیشام  يزودلگ  ياهرازبا  يریگراک  هب  زا  ياهژیو  عون  دوخ  مچرپ ، يزودلگ 

تسا و ياهچراپ  کچوک  ياههعطق  هک  اههیده  نیا  تفبرز ؛ ياههیده  دیلوت  - 7
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ص:119
ییالط ياهرقن و  ياهخـن  اب  اهنآ  يور  رب  دراد  دوجو  هبعک  هماج  يور  رب  هکياهویـشو  لکـش  ناـمه  هب  نآرق  تاـیآ  دـنوادخ و  ياـهمان 

همه ناوتب  ات  تسا  هدش  ربارب  دنچ  دیلوت  نیا  نازیم  ریخا  ياهلاس  رد  اما  هدـشیم  دـیلوت  یمک  دادـعت  هب  رتشیپ  دوشیم ، يزودـلگ  گنر 
. داد شـشوپ  دراد  دوجو  هنیمز  نیا  رد  هک  ار  يزاین  همه  تخاس و  مهارف  تسا  مزـال  ناتـسبرع  روشک  ناـنامهیم  هب  میدـقت  يارب  ار  هچنآ 

يزاـسون يارب  یناـمرف  دــهف  کــلم  يوـس  زا  ق . لاـس 1418 ه . هدـعقيذ  مشـش  هبنـشراهچ ، هرامــش  رد  دـالبلا »  » شرازگ هـب  اـنب  « (1)»
. دش دراو  روظنم  نیدب  زین  يدیدج  ياهنیشام  دیدرگ و  رداص  هبعک  هماج  تفاب  هناخراک  ياههاگتسد 

هبعک لخاد  فاصوا 

ناکلپ نیا  دسریم . ماب  هب  هک  دراد  دوجو  یناکلپ  دیآیم ، هبعک  نورد  هب  هک  یـسک  تسار  تمـس  رد  یماش و  نکر  رد  هبعک ، لخاد  رد 
يراوید رگید  علض  ود  يارب  دهدیم و  لیکشت  ار  نآ  ِیلامش  یقرش و  ياهعلض  هبعک ، راوید  هتفرگ و  رارق  هرجنپ  نودب  یکقاتا  لخاد  رد 

. تسا کقاتا  نیمه  دوشیم  هدید  هچنآ  دیآیمن و  مشچ  هب  اههلپ  هبعک  لخاد  رد  نیاربانب ، تسا . هدش  هتخاس  هبعک  لخاد  رد  هناگادج 
هدرپ زین  نآ  يولج  رد  دراد و  هژیو  یلفق  رد  نآ  تسا و  رد  ياراد  کقاتا  نیا 

ص 126 رابخالا ، ةدمع  - 1
: تسا هدمآ  نینچ  هعسوتلا ص 126  ۀصق  رد  هراب  نیا  رد  تسا  ینتفگ 

هَّللا و « ّیبر » هَّللا  یبسح «،» هَّللا  ياهترابع « اهنآ  رب  هک  ار  کچوک  ياههیده  زا  يدودـحم  رامـش  هبعک  هماج  تفاب  هناخراک  هتـشذگرد ،
دعب هب  نآ  زا  دیدرگ و  فقوتم  ق . لاس 1395 ه . رد  دیلوت  نیا  درکیم . دیلوت  دوب  هدش  يزودلگ  ییالط  ياهرقن و  ياهخن  اب  هلالج » ّلج 

ای نیملاعلا «،» ّبرهَّلل  دـمحلا  لیبق « زا  ییاههتـشون  اب  تسا و  هبعک  هماـج  رب  هچنآ  دـننامه  یطوطخ  شوقن و  لاکـشا و  اـب  اههیدـه  دـیلوت 
رد دـنبرمک  زا  رتنییاپ  شخب  ياـههبیتک  دـننامه  ییاـههبیتک  هعطق ، نیا  رب  نوزفا  تفرگ و  تروص  مّویق » اـی  ّیح  اـی  و « میحر » اـی  نمحَر 

. دش دیلوت  هبعک ، هماج  يور 
شیازفا دهاش 500 % لاس 1400  اب  هسیاقم  رد  لاس 1409  رد  هنومن  يارب  هک  ياهنوگ  هب  تفای ، شیازفا  لاس  هب  لاس  اههیدـه  نیا  دـیلوت 

مقر نیا  تسا و  هبعک  هماج  دنبرمک  نییاپ  ياههبیتک  اب  دننامه  ییاههبیتک  نآ  زا  هعطق  هک 100  دش  دیلوت  هیده  لاس 500  نیا  رد  میتسه ،
« مجرتم دنکیم «. يربارب  لماک  دنبرمک  هس  دیلوت  اب 
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ص:120
. تسا هدش  هتخیوآ  هتسب ، شقن  یموسر  طوطخ و  نآ  رب  هرقن  الط و  ياههتشر  اب  هک  ییابیز  ریرح 

رتمیتناس نآ 150  یبرغ  راوید  ضرع  رتمیتناـس و   225 دراد ، رارق  علـض  نیمه  رد  زین  کقاتا  ِرد  هک  ناـکلپ ، کـقاتا  یبونج  راوید  ضرع 
نآ دننامه  رگید  يرد  وربور و  تمس  رد  کچوک  يرد  فقـس ، هب  هدنام  دق  کی  هزادنا  هب  ًابیرقت  دیورب  الاب  اههلپ  زا  هک  یماگنه  تسا .

، دنراد هلصاف  رتمیتناس  رگیدمه 120  اب  هک  هبعک  یناقوف  فقس  یناتحت و  فقس  نایم  ياضف  هب  رد ، ود  نیا  دوشیم . هدید  پچ  تمس  رد 
ای نزور  ناکلپ  يالاب  رد  دیاشگیم . هار 

همظعملا هبعکلا  باتک  صریوصت 129 
ریخا تمرم  زا  شیپ  نآ ، یلخاد  ياهتمسق  هبعک و  زا  یشرب 
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ص:121
هتـشادرب ماـب  يـالاب  هب  نتفر  يارب  تسا و  هـتفرگ  رارق  نآ  يور  رب  شـشوپ  ناراـب ، دورو  زا  يریگوـلج  يارب  هـک  دراد  دوـجو  يریگروـن 

. دوشیم
ینعی 1350 نونکات ؛ ریبز  هَّللادبع  نارود  زا  هک  دراد  دوجو  یهایس  هب  لیام  ياهوهق  ریظنیب  ياهبوچ  اب  یبوچ  نوتس  هس  هبعک  لخاد  رد 

. تسا راوتسا  اهنآ  يور  رب  هبعک  فقس  هدنام و  ياج  رب  لاس ،
. تسا هدش  يراک  هدنک  لکش و  عبرم  یبوچ ، اهنآ  هدعاق  تسا و  رتمیتناس  ًابیرقت 150  مادک  ره  طیحم  رتمیتناس و  نوتس 44  ره  رطق 

کی ره  يالاب  رد  دوشیم . هتخیوآ  نادب  هبعک  ياههیدـه  زا  یخرب  هک  دراد  دوجو  هناگ  هس  ياهنوتـس  نایم  ياهلیم  بسانم  یعافترا  رد 
. تسا هدش  مکحم  هبعک  یبونج  یلامش و  ياهراوید  رد  نآ  رس  ود  هک  تسا  یکریت  اهنوتس  زا 

. دسریمن یناقوف  فقس  ریز  هب  دراد و  دادتما  یناتحت  فقس  ریز  ات  اهنت  هبعک  لخاد  هناگ  هس  ياهنوتس 
هیاپ هدش و  هداد  رارق  یناقوف  فقـس  يرادهگن  يارب  يرتشیب  رتکیراب و  یبوچ  ياهنوتـس  یناقوف  یناتحت و  ياهفقـس  نایم  هلـصاف  رد 

. تسا هتفرگ  رارق  هناگ  هس  ياهنوتس  يور  رب  هطساو  اب  اهنوتس  نیا  زا  یخرب 
. تسا هدش  هداد  رارق  تیوقت  يارب  یقوط  دننکیم ، لمحت  ار  فقس  نزو  هدمع  هک  هناگ ، هس  ياهنوتس  زا  کی  ره  نییاپ  رد 

لخاد زا  اهراوید  يامن  ِگنس  هبعک و  شرفگنس 

گنس هب  لخاد  تمـس  زا  زین  راوید  هدش و  شرف  تسا  یگنر  شاهدنام  یقاب  دیفـس و  نآ  هدمع  شخب  هک  رمرم  ياهگنـس  اب  هبعک  فک 
. تسا یفیرظ  ياهراگن  شقن و  ياراد  اهگنس  نیا  هدش و  شکور  رمرم  يامن 

لوسر ٌدّمحم   » و هَّللا » اَّلا  َهلا  ال  : » ياهترابع ریرح  نیا  رب  هدش و  هدـناشوپ  یلگ  زمرق  ریرح  زا  ياهدرپ  هب  لخاد  زا  هبعک  فقـس  اهراوید و 
رد دنوادخ  ياهمان  زا  یخرب  زین  و  هَّللا »
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ص:122
. تسا هدش  يزودلگ  دیفس  خن  اب  لاکشا 7 و 8  باق 

هعسوتلا ۀصق  صریوصت 131 
هبعک یقفا  شرب  نالپ 

نامدای یگنس  ياهحول 

هتـسجرب و یفوک  طخ  اب  رگید  یکی  رد  هدش و  يراک  هدـنک  ثلث  طخ  اب  اهنآ  يات  تشه  رب  هک  دراد  دوجو  رمرم  حول  ُهن  هبعک  لخاد  رد 
. تسا هتسب  شقن  ینتم  یتمیق  ياهگنس  یگنر  ياههعطق  اب  يراک و  قرعم  دننامه  هویش  هب 

. تسا هدش  هتشون  يرجه  مشش  هدس  رد  حول  ُهن  نیا  یمامت 
دهف کلم  نارود  هعسوت  نامدای  هک  دراد  دوجو  یگرزب  حول  یلخاد ] ناکلپ  رد   ] هبوتلا باب  یلصا و  رد  نایم  هبعک و  یقرـش  راوید  رد  اما 

یگنس ياهحول  رامش  بیترت  نیدب  تسا و 
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ص:123
. دسریم دروم  هد  هب  هبعک  لخاد  رد  دوجوم 

یعافترا رد  هک  هتفرگ  رارق  هبعک  ِرد  رـس  يالاب  رب  هک  یحول  زج  هب  دـنراد ، رارق  هبعک  فک  زا  رتـالاب  رتمیتناـس  مادک 144  ره  اهحول  نیا 
. تسا رتم  ود  رب  نوزفا 

: دهدیم ناشن  ار  هبعک  لخاد  نامدای  ياهحول  ریز  ياهریوصت 
همظعملا ۀبعکلا  صزا 132  هرامش ....  نامدای  اهحول 
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ص:124

هبعک تمرم  هعسوت و  نیرخآ  مجنپ : لصف 

هبعک یجراخ  حطس  تمرم 

ییابیز روظنم  هب  ياهماج  هچرگ  دنکیمن و  تظافح  نآ  زا  يرگید  يانب  چیه  هک  مارحلا  دجـسم  نایم  رد  تسا  ییانب  هبعک  دننادیم  همه 
يّوج لماوع  هژیو  هب  یفلتخم  هدـنیاسرف  یعیبط و  لماوع  ضرعم  رد  نانچمه  هناـخ  نیا  اـما  هدـش ، هدـناشوپ  نآ  رب  ندـنام ، ظوفحم  زین  و 

. دنراذگیم رثا  نآ  رب  یکیناکم  ای  ییایمیش  ياهدنیارف  لکش  رد  هک  تسا 
رب یعیبط ، هدنیاسرف  لماوع  رثا  رد  يور ، نیا  زا  هتشذگ و  نآ  رب  هدس  راهچ  هب  کیدزن  ق . لاس 1040 ه . رد  هبعک  یّلک  تمرم  نیرخآ  زا 
رد هاوخ  الاب و  ياهتمسق  رد  هاوخ  زین ، اهگنس  نایم  یشک  دنب  رد  هدمآ و  دیدپ  يزیر  ياهفاکش  اههتـسوپ و  راوید  ياهگنـس  يور 

. دوب هدش  رادیدپ  ییاهیگتسکش  اهزرد و  اهراوید ، نییاپ  ياهتمسق 
يرگید مزال  ياهمادقا  اههتسوپ و  ندرک  فرط  رب  اهفاکش و  تمرم  يروتـسد  یط  ق . لاس 1414 ه . هجح  يذ  لـیاوا  رد  يور ، نیا  زا 

. دش زاغآ  تسا  زاین  هبعک  راوید  يزاسون  رد  هک 
: تفریذپ ماجنا  حرش  نیدب  راک  لحارم 

اًلماک اهگنس  نایم  فاکش  هاگنآ  دش و  هدیچرب  دناسریمن  بیسآ  زین  انب  لصا  هب  دوب و  مزال  هک  ییاج  ات  اهگنس ، نایم  یـشکدنب  - 1
. دیدرگ زیمت  يزاسکاپ و 
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. تفرگیم همـشچرس  ییاوه  بآ و  یعیبط و  لماوع  زا  ًالامتحا  هک  دـمآ  مشچ  هب  تبوطر  يرادـقم  اهگنـس  يال  هبال  رد  راک  نایرج  رد 

. دیدرگ فرطرب  زین  تبوطر  نیا 
. تفر نایم  زا  زین  اهنآ  هک  تشاد  دوجو  هنایروم  راثآ  اهگنس  زرد  زا  ییاهتمسق  رد  نینچمه 

اهفاکش و فارطا  ندرک  یلاخ  اههتسوپ و  ندودز  اهگنـس و  هیور  فیظنت  هب  گنـس  ياهفیدر  نایم  ياهزرد  ندرک  زیمت  زا  سپ  - 2
. دندرک کشخ  صوصخم  ياهنیشام  هلیسو  هب  دنتسش و  ار  اهگنس  نآ  زا  سپ  دش . مادقا  اههنخر 

ماجنا هکم  فورعم  ياههوک  اب  تاصخشم  نیا  قباطت  هبعک و  ياهراوید  ياهگنـس  بیکرت  تاصخـشم و  دروم  رد  یتاعلاطم  سپـس  - 3
هب نآ  نتخیمآ  نمـض  هیهت و  يریمخ  اهگنـس  نیرتراگزاس  زا  نآ  زا  سپ  دوش . باـختنا  میمرت  يارب  اهگنـس  نیرتراـگزاس  اـت  تفرگ 

دوب هدـش  هداد  رارق  تمرم  دـنمزاین  ياهگنـس  يور  رب  هک  گنـس  یعیبط  هتـسوپ  اب  لکـشمه  ییاـهبلاق  لـخاد  هب  هژیو ، ییایمیـش  داوم 
هیور هک  ياهنوگ  هب  دش ؛ تمرم  نآ  ياهفاکـش  اهزرد و  زین  هبعک و  ياهگنـس  زا  هدش  هدنک  ياهتمـسق  هلیـسو  نیدـب  دـش و  قیرزت 

. دیآیم مشچ  هب  گنس  یعیبط  رهاظ  دننامه  تسرد  دیدج ،
هلیـسو هب  یـصوصخم  طالم  دوب ، هدـش  هتـشادرب  شایلبق  ياهیـشکدنب  هک  گنـس  ياهفیدر  نایم  یعیبط  لـصاوف  نورد  هب  سپـس  - 4
. تفریذپ ماجنا  هتسجرب  تروصهب  دیدج  ياهیشکدنب  صوصخم  طالم  نیمه  اب  هاگنآ  دنک  رپ  ار  اهزرد  همه  ات  دش  قیرزت  هاگتسد 

. دوب یعیبط  لماوع  ربارب  رد  اهگنس  رتشیب  تمواقم  يراگدنام و  هب  کمک  زین  یشکدنب  عون  نیا  باختنا  زا  فده 
هچراپکی گرزب و  ياهگنس  هک  ییاهاج  رد  دومنیم ، خر  یـشکدنب  زا  سپ  هک  ییاهلیطتـسم  لکـش  يزاس  ناسکی  روظنم  هب  نینچمه 

ناسمه و یلکش  هبعک  راوید  تیاهن  رد  ات  تفاییم  همادا  هتـسجرب  تروصهب  گنـس  حطـس  يور  یـشکدنب  طخ  تشاد ، دوجو  ریـسم  رد 
. دریگ دوخ  هب  گنهامه 

نینچ نادـب  يدـنمرنه  ناتـسد  هک  دوب  نیـشیپ  راوید  ناـمه  نآ  دـنچ  ره  دوـمن ، خر  وـن  يراوـید  تمرم ، نیا  ناـیاپ  زا  سپ  بیترت  نیدـب 
. دیشخبیم هزات  ياهرهچ 
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هبعک یلخاد  تّمرم 

اب اهنت  تقوم و  ِیهاگراک  ياهراوید  بصن  نودب  راک  نیا  دیسر . نایاپ  هب  هبعک  راوید  ینوریب  تمرم  ق . لاس 1415 ه . رد  راک : تامدقم 
. دوب نایجاح  نارئاز و  دید  ضرعم  رد  دشیم  ماجنا  هک  یتایلمع  هعومجم  تفریذپ و  تروصزاب  ور  ياهتسبراد 

یلخاد عضو  میمرت  هب  رتشیب  هچ  ره  مامتها  هب  ار  ناراکردـناتسد  ات  دوب  ياهدـننازیگنارب  لماع  راوید ، ینوریب  تمرم  زیمآتیقفوم  ماـجنا 
ینید یخیرات و  ییانب  نینچ  هتـسیاش  هک  یتالکـشم  ای  اهیبارخ  راتفرگ  هدـنیآ  رد  هناـخ  نیا  اـت  دراداو  هبعک  فقـس  اـههیاپ و  اـهراوید و 

ییاوه و بآ و  لماوع  نینچمه  تارـشح و  رگید  هناـیروم و  هک  دوب  هدـش  نشور  ینوریب  تمرم  ناـیرج  رد  هک  نآ  هژیو  هب  دوشن ، تسین 
. دشاب هدرک  ذوفن  زین  نآ  هیاپ  یپ و  راوید و  نورد  هب  دشاب  هتسناوت  دومنیمن  رود  چیه  هک  دوب  هدروآ  راب  هب  ییاهیبارخ  تبوطر ،

لخاد رد  یقیقد  یسدنهم  ینف و  یملع ، ياهشهوژپ  تاعلاطم و  درک » دیاب  عوقو  زا  لبق  هعقاو  جالع   » ِتسایـس بوچ  راهچ  رد  نیاربانب ،
، هچ دیآ ؛ تسد  هب  نانیمطا  دریگ ، ماجنا  دیاب  هک  ییاهمادقا  ِیگنوگچ  هب  تبسن  دوش و  نشور  یتسرد  هب  نآ  تیعـضو  ات  دش  زاغآ  هبعک 

اما درادـن  یبارخ  زا  یناشن  رهاظ  رد  هک  ییاهانب  اسب  هچ  دـهد و  تسد  هب  ینانیمطا  هنیمز  نیا  رد  تسناوتیمن  هناخ  راوید و  يرهاظ  عضو 
لماع هک  دوشیم  رتساسح  یماگنه  بلطم  نیا  تسا . هداد  رارق  يدوبان  هناتـسآ  رد  ار  انب  یعیبط  لماوع  رگید  یگدروخ و  نآ  نورد  رد 

ناـمدای یگنـس  ياـهحول  اـب  لـخاد  زا  هبعک  ِراوید  زا  ییاـهشخب  مینادیم  هک  نیا  رب  نوزفا  دـشاب . یعیبط  ِلـماوع  تارـشح و  هدـنیاسرف 
. دروآ دوجو  هب  ریذپانناربج  یبیرخت  دناوتیم  یبوخ  هب  لماوع  رگید  تبوطر و  هنایروم و  اهگنس  نیا  تشپ  رد  هدش و  هدیشوپ 
ياهماـنرب يارجا  دـنور و  نتفرگ  شیپ  رد  ددـصرد  هراومه  هدوبن و  هیاـپیب  هعلاـطمیب و  تارییغت ، رب  نـالوؤسم  ِتسایـس  يوس ، رگید  زا 

نکمم هچنآ  ثداوح و  ربارب  رد  ناوتیمن  هک  دراد  هجوت  ترورـض  نیدب  نآ  رانک  رد  هتبلا  و  دنکیم ، اضتقا  یمومع  تحلـصم  هک  تسا 
. داتسیا هتسب  ناتسد  اب  دیایب  شیپ  تسا 

رد ییاسانش  تاعلاطم  اهیسررب و  تاظحالم ، بناوج و  نیا  هب  هجوت  اب  يور ، ره  هب 
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فک و اـهراوید و  قمع  زا  یفداـصت  يرادرب  هنومن  یـشیامزآ و  رفح  زین  میقتـسم و  هدـهاشم  ياههویـش  زا  هدافتـسا  اـب  هبعک ، راوید  دروم 

لماوع نینچمه  دـنراد و  دوجو  چراق  هنایروم و  اهحول ، اهگنـس و  لصاوف  نایم  رد  هک  داد  ناـشن  تاـعلاطم  نیا  تفریذـپ . تروصفقس 
یبوچ و ياهنوتس  يال  هبال  رد  یعیبط  ياههدنیاسرف  تارشح و  زین  فقـس  دروم  رد  دنهدیم و  همادا  دوخ  ییایمیـش  شنک  هب  یگدروخ 

دناهتـسناوت تسا و  هداد  دـشر  ریثکت و  ناکما  اهنآ  هب  تبوطر  دوجو  نایم  نیا  رد  هتفرگ و  ياج  چـگ  هسام و  نش و  لـگ و  ياهشـشوپ 
. دنربب نایم  زا  دسریم ، رظن  هب  ملاس  دوخ  یحطس  هیال  ریز  رد  نانچمه  هک  ار ، فقس  نیا  زا  ياهدمع  ياهشخب 

ای میمرت و  ار  هدش  بیرخت  ياهتمسق  تسیابیم  تسا و  مزال  يراک  هبعک ، فقـس  اهراوید و  هبناج  همه  تمرم  درک  تباث  تاعلاطم  نیا 
اهیگدروخ نینچ  عوقو  زا  ات  دید  مهارف  زین  ار  مزال  هناریگشیپ  ریبادت  راک  نیا  رد  هتبلا  درک و  نیزگیاج  رتمواقم  ون و  حـلاصم  داوم و  اب 

. دوش يریگولج  هدنیآ  رد  ییاهیبارخ  و 
همظعملا هبعکلا  باتک  صریوصت 129 

راوید يالهبال  رد  هتفرگ  رارق  ياهبوچ  رد  یگدروخ 
مالعا ار  دوخ  یگدامآ  ق . نابعش 1416 ه . هام  رد  تکرش  نیا  تفرگ . قلعت  ندال  نب  هعومجم  هب  يزاسون  تمرم و  راک  ماجنا  راک : زاغآ 

ماجنا يارب  ینامز ، ِتیعقوم  نیا  اما  درک 
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زا دوب و  هرمع  جـح و  مسارم  جوا  ینامز  هرود  نیا  دوب و  شیپ  رد  هجحيذ  ات  نآ  زا  سپ  ياههام  ناضمر و  هاـم  هچ ، دوبن ؛ بساـنم  راـک 

تـسا یلاح  رد  نیا  دشیم . ادـخ  هناخ  هدـهاشم  زا  نارئاز  نایجاح و  ندـش  مورحم  بجوم  ینامز  عطقم  نیا  رد  تایلمع  ماجنا  يور  نیا 
هرهب رد  ار  للخ  نیرتمک  هک  دور  شیپ  ياهنوگهب  مه و  تازاوم  هب  تسیابیم  نکاما  هنوگ  نیا  ياهحرط  هدـش ، ذاختا  تسایـس  رباـنب  هک 

. دروآ دوجو  هب  سدقم  ياهناکم  نیا  زا  نایجاح  نارئاز و  ندرب 
مرحم مهد  رد  هبعک  نورد  تّمرم  حرط  تشاد ، دوجو  نکمم  ِنامز  نیرتهاتوک  رد  راک  ماجنا  هب  هک  ياهقـالع  همه  مغر  هب  بیترت ، نیدـب 

. دیدرگ یلمع  ق . لاس 1417 ه .
راوید زا  بسانم  هلـصاف  اب  هبعک و  عافترا  زا  رتشیب  یکدـنا  عافترا  اب  یبوچ  يراصح  هبعک ، تمرم  تایلمع  زاـغآ  رد  راـک : ِیلمع  لـحارم 
راصح نیا  يارب  دنامب . تیؤر  ضرعم  رد  دننکیم  مالتـسا  نایجاح  هک  هبعک  زا  یطاقن  ناکرا و  هک  دوب  ياهنوگهب  راصح  نیا  دش . داجیا 

. دش هداد  رارق  نآ  زا  جورخ  يارب  برغ  بونج  تمس  رد  يرگید  راصح و  هطوحم  هب  دورو  يارب  برغ  لامش  تمس  رد  یکی  رد ؛ ود 
زا دراو و  ینوماریپ  راصح  هب  دـنداد  هزاجا  نایجاح  هب  لوا  هتفه  هس  رد  هک  دوب  نآ  تفرگ  ماـجنا  هلحرم  نیا  رد  هک  ییاـهراکتبا  زا  یکی 

هزادنا هب  مظنم و  تروصهب  دنداتسیایم و  فصهب  هبعک  لخاد  هب  دورو  يارب  زامن  ره  زا  سپ  مدرم  دنوش . فرـشم  هبعک  لخاد  هب  اج  نآ 
کیدزن زا  مه  دـننک و  يرپس  سنا  تولخ  رد  ینید ، ناکم  نیرتسدـقم  رد  ار  ییاههظحل  اـت  دـنتفاییم  فرـشت  هبعک ، لـخاد  شیاـجنگ 

ماجنا هچنآ  تسا و  يزاسون  دـنمزاین  هدـمآ و  دـیدپ  ییاهكرت  اهزرد و  اهگنـس  نایم  ياهیـشکدنب  اهگنـس و  رد  هنوگچ  هک  دـننیبب 
قاصلا اهراوید  هب  ای  تشاد  دوجو  هبعک  لخاد  رد  هک  نامدای  ياـهحول  اههیدـه و  همه  « (1) . » تسا ترورض  کی  زا  هتـساخرب  دریگیم 

. دش يرادهگن  ظوفحم  ییاج  رد  ندش  زیمت  زا  سپ  هدیچرب و  دوب ، هدش 

یماگنه وا  دراذگ . ریبز  نب  هَّللادبع  هک  تسا  یتنـس  دریذپ ، ماجنا  یتسیاب  ای  دریذـپیم  ماجنا  هبعک  هرابرد  هچنآ  رب  مدرم  نتفرگ  هاوگ  - 1
. تسا یلک  تّمرم  دنمزاین  هناخ  هک  دننیبب  دننک و  دییأت  دوخ  ات  دناوخ  ارف  هناخ  ندید  هب  ار  مدرم  تشاد  هبعک  يزاسون  هب  میمصت  هک 
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روط هب  اهنوتس  فقس و  دشیم  ینیب  شیپ  نآ  هدنرادهگن  ِیبوچ  ياهنوتـس  فقـس و  رد  اهیگدوسرف  اهبیـسآ و  نیرتشیب  هک  اجنآ  زا 

. دش هتشادرب  لماک 
زاغآ رد  دـش . هتـشادرب  راوید  نورد  ياهگنـس  نایم  طـالم  نینچمه  اهگنـس و  زرد  ياهیـشکدنب  همه  هبعک ، راوید  یلخاد  حطـس  رد 

دش صخشم  طالم  زا  يرادقم  نتشادرب  اب  اما  دشابن ، راوید  ینایم  هیال  هدنهد  لیکشت  ياهگنس  نتشادرب  هب  یترورـض  دشیم  ینیب  شیپ 
رب سپس  يراذگهرامش و  راوید  یلخاد  هیال  ياهگنـس  يور  نیمه  زا  تسا . هداد  تسد  زا  ار  دوخ  یگدنبـسچ  تیفیک و  طالم  نیا  هک 

. تفرگ رارق  دوخ  ياج  رد  زاس  تخاس و  دیدج  ياههویش  نونف و  اب  راگزاس  هزات و  طالم  زا  هدافتسا  اب  ون  زا  دش و  هتشاد 
ياهگنـس نایم  ياههاگیهت  تشپ  زا  یلخاد  هیال  ياهگنـس  درادن و  يراتخاس  بیع  هنوگ  چیه  راوید  یجراخ  حطـس  هک  دش  هدـهاشم 

مکحم ار  اهنآ  هتفرگ و  ياج  رگید  ياهگنس  ياهیگتفرورف  رد  اهگنس  لکـش  هبق  ياهیگدمآرب  هدرک و  رپ  ار  راوید  یجراخ ، حطس 
هک هنوگ  نامه  زین - نآ  هک  تشاد  دوجو  لاکـشا  اهگنـس  نایم  یلاخ  ياهاضف  هدـننکرپ  طالم  رد  اهنت  ناـیم  نیا  رد  تسا . هتـشاد  هگن 

. دیدرگ نیزگیاج  ون  طالم  اب  تشذگ -
. دشن هدهاشم  ندش ، جک  فارحنا و  ای  هیاپ ، یپ و  رد  تسشن  دننامه  یساسا ؛ یبیع  یّلک  تروصهب  اهراوید  رد 

ارچ دوب ؛ نشور  زین  رما  نیا  لیلد  دـمآ . مشچ  هب  یناوارف  یعیبط  بیرخت  اهراوید ، لخاد  رد  هتفر  راک  هب  ِیتیامح  ياهبوچ  اههتخت و  رد 
. دنیبیم بیسآ  نآ  دننامه  هنایروم و  ییاوه و  بآ و  یعیبط و  لماوع  زا  نامز  رذگ  رد  گنس  زا  شیب  بوچ  هک 

، راوید ياهگنـس  ینییاپ  ياهفیدر  رد  راک  هژیوهب  دراذـگن و  رثا  رگید  ياهشخب  رب  راوید  زا  شخب  چـیه  رد  راک  ماـجنا  هک  نآ  يارب 
. تفریذپ تروصمه  زا  ادج  هلحرم  هس  یط  رد  بیترت  هب  راک  ماجنا  درواین ، دوجو  هب  یلکشم  رتالاب  ياهفیدر  رد 

. دش دودحم  راوید  رتالاب  جر  ای  فیدر  راهچ  ياهگنس  هب  اهنت  لوا : هلحرم 
. دش تّمرم  هبعک  فک  اب  يزاوم  فیدر  ات  رتنییاپ  ياهفیدر  ياهگنس  مود : هلحرم 

ات 70 نایم 40  قمع  ات  تمرم  دـش و  هتخادرپ  مارحلادجـسم  فک  اب  يزاوم  فیدر  اـت  هبعک  فک  زا  رتنییاـپ  ياـهفیدر  هب  موس : هلحرم 
. تفای همادا  رتمیتناس 
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. تسا یبوخ  رایسب  تیعضو  رد  بیع و  دقاف  اًلماک  هک  دش  مولعم  تفرگ و  رارق  هنیاعم  دروم  اهراوید  هیاپ  یپ و  هلحرم  نیمه  رد 

همظعملا هبعکلا  باتک  صریوصت 129 
نآ تّمرم  لحارم  هبعک و  راوید  یلخاد  حطس 

: میزادرپیم هلحرم  هس  نیا  زا  کی  ره  حرش  هب  کنیا 
رد تفرگ . رارق  تمرم  فدـه  لخاد  زا  هبعک  ياهراوید  ییالاب  جر  راهچ  اهنت  هلحرم  نیا  رد  دـش ، يروآدای  هک  هنوگ  نامه  لوا : هلحرم 

دوجو راوید  یلخاد  هیال  رد  ای  اهنآ و  ناـیم  هلـصاف  رد  هک  يرتکچوک  ياهگنـس  هدیـشارت ، گرزب  ياهگنـس  يـال  طـالم  هلحرم ، نیا 
نآ زا  سپ  دوش . هدـنادرگرب  دوخ  ياج  هب  مزـال ، يراـک  لـحارم  ماـجنا  زا  سپ  اـت  دـش  هتـسش  زیمت و  يراذگهرامـش ، هتـشادرب و  تشاد 

یطالم اب  هدمآ ؛ دوجو  هب  یلاخ  ياههلصاف 
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اب هبعک  ینورد  يامن  حطـس  نینچمه  ینایم و  هیال  ياهگنـس  سپـس  دش و  رپ  گنـس ، يرادهگن  رد  الاب  ياهتیلباق  ياراد  يوق و  اًلماک 

تاصخـشم اب  نامیـس  طالم  اب  زین  اهگنـس  نیا  نایم  لصاوف  تفرگ و  رارق  دوخ  یلبق  ياج  رد  هتفریذپ ، تروصیراذـگ  هرامـش  هب  هجوت 
دنک نادنچ  ود  ار  نامیس  یگدنرادهگن  ات  تفرگ  رارق  یصوصخم  يزلف  تاعطق  نامیـس  يال  هب  رد ال  هلحرم  نیا  رد  دش . رپ  بسانم  ینف 

. دنک فالک  مه  هب  یبوخ  هب  راوید  هیال  ياهگنس  اب  ار  ینورد  يامن  ياهگنس  و 
ماجنا ماگنه  رد  ات  دندش  مکحم  رگیدمه  هب  اًلماک  جر  نیا  ياهگنـس  تفریذپ و  ماجنا  راوید  ییالاب  جر  راهچ  تمرم  راک  بیترت  نیدـب 

. دیاین دوجو  هب  تمسق  نیا  رد  یلکشم  رتنییاپ  ياهجر  رد  میمرت ، تایلمع 
تفرگ و تروصنییاپ  هب  الاب  زا  يدومع  ياهعطقم  رد  رتنییاپ  ياهجر  رد  يدـعب و  لحارم  رد  راـک  رتشیب ، هچ  ره  طاـیتحا  يارب  نینچمه 

. دش يراددوخ  یقفا  ياههدودحم  رد  ندرک  راک  زا 

جر راهچ  يانثتسا  هب  راوید ، ياهشخب  هدمع  هدنرادربرد  هلحرم  نیا  مود : هلحرم 

هراشا

تمسق يدومع - ياهلیطتـسم  و  لکـش - لیطتـسم  ییاهشخب  هب  راوید  هلحرم ، نیا  رد  تسا . نییاپ  ینیچ  یـسرک  ياهتمـسق  ییالاب و 
هب هتـسب  يدومع  ياهراون  نیا  زا  کی  ره  ضرع  تفر . شیپ  یـضرف  ياههکیراب  ای  اهراون  نیا  زا  کی  ره  رد  راک  هلحرم  هب  هلحرم  دش و 

راوید و یلخاد  هیال  ياهگنـس  اهراون  نیا  زا  کی  ره  رد  و  دوب ، رتمیتناس   1 ات 70 / رتم  مین  کی و  نایم  تمرم  عوضوم  ياهگنـس  داعبا 
. دش هتشاذگ  یقاب  هبعک  ینوریب  يامن  ياهگنس  اهنت  هدیچرب و  يراذگهرامش  زا  سپ  ینورد ، يامن  ياهگنس  نینچمه 

تفرگیم رارق  تمرم  عوضوم  هک  ییاههکیراب  فرط  ود  رد  راوید ، ياهگنـس  نتفر  رد  اج  زا  شزغل و  هنوگ  ره  زا  يریگولج  روظنم  هب 
. دشیم بصن  بسانم  ياههلصاف  رد  یقفا و  تروصهب  یلیاح  ياهکریت 

ره شخب و  شخب  تروصهب  راک  تفریذـپیم  تروصاهنآ  رد  تمرم  هک  ییاههکیراب  ای  اهراون  زا  کـی  ره  رد  راوید ، تمرم  ناـیرج  رد 
اب سپس  زیمت و  اهگنس  یلاخ و  اهگنس  نایم  ياهزرد  جر  ره  رد  تفای و  همادا  نییاپ  هب  الاب  زا  جر  راهچ  لماش  شخب 
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زا سپ  دـیدرگ و  قیرزت  اهزرد  نیا  هب  الاب  تماقتـسا  یگدنبـسچ و  هجرد  اب  بسانم  یطالم  هاگنآ  دـش  کـشخ  صوصخم  ياههاگتـسد 

. تفریذپ تروصریظنیب  تیفیک  ياراد  داوم  اب  یبسانم  یشکدنب  اهنآ ، نتفای  ماکحتسا  ندش و  کشخ  هب  تبسن  نانیمطا 
همظعملا هبعکلا  باتک  صریوصت 129 

تّمرم لحارم  رد  هبعک  راوید  ینورد  يامن  زا  يریوصت 
زین راوید و  نورد  ياهگنـس  اب  اهراوید  ینوریب  يامن  ياهگنـس  لماک  ندـش  فـالک  اـهراوید و  ماکحتـسا  نازیم  ندرب  ـالاب  فدـه  هب 

. دش حلسم  هدش  شیامزآ  ياهزلف  زا  ییاههلیم  اب  اهنآ  لصاوف  رد  هتفر  راک  هب  طالم  نوتب و  هبعک  ینورد  يامن  ياهگنس 
ياهگنـس دروم  رد  بیترت  نیدب  دنتفرگ ، رارق  تمرم  عوضوم  هک  يايدومع  ياهراون  زا  کی  ره  رد  راوید ، ینورد  هیال  ِتّمرم  زا  سپ 

: دش لمع  ینورد  يامن 
ندرک هنال  زا  ات  دش  هدافتسا  تدم  زارد  رثا  اب  ییاهشک  هرشح  دریگیم ، رارق  هبعک  فک  اب  يزاوم  هک  یجر  ینعی  جر ؛ نیرتنییاپ  رد  * 

. دنک يریگولج  تارشح 
هداد رارق  دوخ  ياج  رد  الاب  هب  نییاـپ  زا  ندرک ، کـشخ  لـماک و  يوش  تسـش و  زا  سپ  یلبق و  يراذـگ  هرامـش  بسح  رب  اهگنـس ، * 

نآ زا  سپ  دندش و 
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. دش رپ  یقفا  يدومع - ياههکبش  اب  یّحلسم  نوتب  طالم و  اب  اهگنس  نایم  ياهزرد 

. دش لمع  نآ  دروم  رد  بیترت  نیمه  هب  زاغآ و  يدعب  هکیراب  يزاسون  راک  يدومع ، هکیراب  ره  رد  راک  نایاپ  زا  سپ  * 
. تفریذپ نایاپ  يوق  یطالم  اب  دوجوم  ياهفاکش  اهزرد و  اههلصاف ، همه  ندرک  رپ  اب  ماجنارس 

تـسیب رتم و  ود  قمع  ینعی  مارحلا ؛ دجـسم  اـب  يزاوم  یحطـس  هب  نآ  فک  ندـناسر  هبعک و  فک  ندـنک  لـماش  هلحرم  نیا  موس : هلحرم 
. تسا هدش  اهراوید  رد  تاریمعت  ماجنا  رتمیتناس و 

رد هبعک  راوید  لماک  تمرم  دوبن  تحلـصم  نینچمه  درک ، لمع  هدزباتـش  نآ  رد  ناوتب  هک  دوبن  يراک  هبعک  هناـخ  فک  ندـنک  لـصا  رد 
. دوب صوصخ  نیا  رد  ییاهشیامزآ  ماجنا  ماگ  نیتسخن  لیلد  نیمه  هب  دریذپ . ماجنا  راوید  یپ  زا  ياهبناج  همه  یسررب  نودب  تمسق  نیا 
زا یـشخب  راوید و  تیعـضو  زا  ات  دش  رفح  فاطم  يزاوم  حطـس  ات  یفاک ، لوط  ضرع و  اب  یتمـسق  یماش  نکر  کیدزن  رد  روظنم  نیدب 

. دیآ تسد  هب  یقیقد  تاعالطا  یپ ،
تسا و یناقوف  ياهشخب  زا  رتملاس  رتبولطم و  رایـسب  شخب  نیا  رد  اهراوید  تیعـضو  دش  هدـهاشم  یـشیامزآ ، ِرفح  نیا  ماجنا  زا  سپ 

. دراد دوجو  عضو ، نتشاذگاو  تروصرد  هتبلا  هدنیآ ، رد  یطیحم  لماوع  یبیرخت  ياهریثأت  لامتحا  زا  ییاههناشن  اهنت 
لخاد دعب  هلحرم  رد  تفرگ . رارق  راوید  ینیچ  یسرک  زا  شخب  نیا  رد  تاریمعت  ماجنا  هبعک و  ِفک  ِندنک  رب  ییاهن  میمصت  بیترت  نیدب 

تروصیناقوف ياهراوید  دروم  رد  نیـشیپ و  هلحرم  رد  هک  یبیترت  نامه  هب  راوید  تمرم  سپـس  دش و  یلاخ  فاطم  يزاوم  حطـس  ات  هبعک 
حطـس زا  رتنییاپ  رتم  مراـهچ  هس  اـت  رتم  مین  ناـیم  یقمع  اـت  میمرت  راـک  رتشیب  هچ  ره  طاـیتحا  يارب  نینچمه  تفرگ . ماـجنا  دوب  هتفریذـپ 

. تسین اهنآ  تمرم  هب  يزاین  چیه  هک  دراد  دوجو  ياهدش  مکحم  گرزب و  ياهگنس  قمع  نیا  نییاپ  رد  تفای . همادا  زین  فاطم  يزاوم 
تـسیابیم ریگارف  يرامعم  تایلمع  هنوگره  رد  ًالوصا  یخیراـت و  ياـنب  ره  تمرم  رد  تفاـی ؟ همادا  راوید  یپ  حطـس  اـت  اـهنت  تمرم  ارچ 

نشور و یبوخ  هب  انب ، هیاپ  یپ و  عضو 
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رگید يانب  ات  ییانب  زا  یبایزرا  یـسررب و  ياههویـش  اهنت  تفرگ و  هدـیدان  ناوتیمن  ییانب  چـیه  دروم  رد  ار  یلک  لصا  نیا  دوش . یبایزرا 

. دراد توافت 
یـسررب و يور  نیا  زا  هدش و  راوتـسا  هدومن ، هار  نادب  دـنوادخ  هک  ياهیاپ  یپ و  رب  تسا و  سدـقم  ییانب  هبعک  مینادیم  يوس ، رگید  زا 

یللخ تمظع ، اب  ِناکم  نآ  تسادق  رد  هجو  چـیه  هب  هک  ياهنوگ  هب  دـشاب ؛ هتـشاد  هژیو  ياهویـش  تسیابیم  ًاموزل  هیاپ  یپ و  نیا  یـسراو 
. درواین دراو 

ِفک ِحطس  زا  رتنییاپ  هک  راوید  زا  ییاهشخب  تیعضو  ندش  نشور  يارب  راوید : یپ  تیعضو  هبعک و  راوید  ياهجر  نیرتنییاپ  تیعضو 
ینامی و نکر  نکر و  نیا  نایم  یماش و  نکر  يرتم  ود  هلصاف  رد  یکی  تفرگ ؛ تروصییاسانش  رفح  ود  تسا ، هتفرگ  رارق  مارحلا  دجسم 

. ینامی نکر  نکر و  نیا  نایم  دوسألارجح و  نکر  زا  رتمیتناس   2 هلصاف 10 / رد  يرگید 
: دمآ تسد  هب  حرش  نیدب  یجیاتن  هتفرگ ، ماجنا  تادهاشم  اهيادربهنومن و  زا  سپ 

: لوا هرفح  فلا )

؛ هبعک یلعف  فک  حطـس  زا  رتمیتناس   1 طـسوتم 40 / قمع  اـب  راوید  رب  دومع  رتم  کـی  رد  هبعک ، راوید  تازاوم  هب  رتمیتناـس   1 / 10 داعبا :
. فاطم ینونک  حطس  زا  رتنییاپ  رتمیتناس  ینعی 20 

رد يرافح  هک  یحطـس  زا  رتنییاپ  رتمیتناس  قمع 70  ات  هتفرگ  ماجنا  اهراوید  دروم  رد  هک  یمیمرت  تایلمع  دش  نشور  تادـهاشم : جـیاتن 
نیا دراد و  دوجو  راوید  یناقوف  ياهشخب  ياهگنـس  دننامه  ییاهگنـس  جر  راهچ  ای  هس  ات  نآ  زا  رتنییاپ  هتفر و  شیپ  هدش  ماجنا  نآ 

رد زین  ضرع  رظن  زا  هتفرگ و  رارق  مه  يور  هدوب ) موسرم  اهيراوید  راهچ  يانب  رد  میدق  رد  هک  ياهویش   ) نیچ هکشخ  هویـش  هب  اهگنس 
. دنراد يرتشیب  ضرع  راوید  رتالاب  ياهتمسق  اب  هسیاقم 

: مود هرفح  ب )

يرافح هک  یحطس  زا  رتمیتناس   1 طسوتم 25 / قمع  اب  راوید ، رب  دومع  رتمیتناـس   1 رد 05 / هبعک ، راوید  اب  يزاوم  رتمیتناـس   1 / 10 داعبا :
قمع 10 ینعی  تسا ؛ هدش  زاغآ  نآ  رد 
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. فاطم یلعف  حطس  زا  رتنییاپ  رتمیتناس 

نآ رد  رفح  هک  یحطس  زا  رتنییاپ  رتمیتناس  قمع 45  ات  هتفرگ  ماجنا  اهراوید  دروم  رد  هک  یمیمرت  تایلمع  دش  نشور  تادـهاشم : هجیتن 
نیا دراد و  دوجو  راوید  یناقوف  ياهتمـسق  ياهگنـس  دـننامه  گنـس  فیدر  جـنپ  اـی  راـهچ  نآ  زا  رتنییاـپ  هتفاـی و  همادا  هدـش  زاـغآ 

. تسا رتشیب  راوید  ضرع  زا  اهنآ  ضرع  دناهتفرگ و  رارق  مه  يور  نیچ  هکشخ  هویش  هب  اهگنس 
تـسا هجاوم  یبسن  تیدودحم  اب  هبعک  ياهراوید  یپ  دروم  رد  ییاسانـش  تایلمع  هنوگ  ره  هک  اج  نآ  اهراوید : یپ  ینونک  عضو  یبایزرا 

رب نوزفا  اـهراوید  یپ  تیعـضو  یباـیزرا  تسین ، ریذـپناکما  هـتفرگ  ماـجنا  هـک  یقمع  زا  شیب  هـب  نـتفر  نییاـپ  هـتفگشیپ ، لـیالد  هـب  و 
. دراد یگتسب  هناخ  نیا  یخیرات  عاضوا  طیارش و  زا  یخرب  هتشذگ و  تادهاشم  هب  زین  يدح  ات  یلعف ، تادهاشم 

مه رد  یبوخ  هب  هک  لخادـتم  ییاهگنـس  زا  میهاربا ، راگزور  زا  هبعک  هیاپ  یپ و  هک  تسا  رما  نیا  يایوگ  دوجوم  یخیراـت  ياـهتیاور 
اهتمرم اهيزاسون و  نیا  زا  کی  چیه  رد  اما  هدش ، تمرم  يزاسون و  اهراب  خیرات  رذگ  رد  هبعک  هک  نآ  اب  هدـش و  لیکـشت  دـناهتفر  ورف 

. تسا هتفریذپن  تروصهیاپ  یپ و  نیا  رد  يرییغت 
نارود زا  هک  یلخادتم  ياهگنـس  درک ، بیرخت  یپ  حطـس  ات  ار  اهراوید  نوچ  هک  دناهدرک  تیاور  ریبز  هَّللادـبع  نارود  يزاسون  هرابرد 

زا هوحن  نیا  دش . رادیدپ  دنـشاب ، هدرب  ورف  رگیدمه  رد  ندرگ  هک  تسنامیم  ار  ینارتش  دوب و  هدش  هداهن  نیچ  هکـشخ  تروصهب  میهاربا 
ياههدـس رد  هک  ینزو  نامه  ینعی  هبعک ؛ ياهراوید  ینیگنـس  رثا  رد  اهنآ  ییاج  هب  اج  اـی  نتـسشن  ورف  هک  تسا  ياهنوگ  هب  ینیچ  گـنس 

ِنتسشن ورف  هنوگ  ره  دوشیم  ثعاب  یگنس ، ياهتشپ  نینچ  یکیناکم  تیعـضو  هچ ، تسین ؛ ریذپناکما  تسا ، هدرک  لمحت  ار  نآ  ینالوط 
هک یلاح  رد  نزاوت ، تلاح  هب  یگنـس  هتـشپ  ندیـسر  اب  كدـنا  ینامز  تشذـگ  اب  دریگ و  ماـجنا  يروف  یتروصهب  نزو  لـمحت  زا  یـشان 
رد هدنیآ و  رد  اهگنس  ییاج  هب  اج  هنوگ  ره  ناکما  دوشیم و  فقوتم  نتسشن  ورف  نیا  دراد  دوجو  اهگنـس  نایم  یلاخ  ياضف  نیرتمک 

. دوریم نایم  زا  نیشیپ  نزو  لمحت  رثا 
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ای نتـسشن  ورف  زا  یناشن  هنوگ  چیه  لاح  هتـشذگ و  تادـهاشم  تسا و  رادروخرب  یتیعـضو  نینچ  زا  هبعک  ياهراوید  یپ  نییاپ و  ياهجر 

رـضاح و نارود  ياهتمرم  نایم  هلاس  دـصراهچ  ًادودـح  هرود  رد  اهراوید  هیاپ  یپ و  ای  نییاپ  ياهفیدر  گنـس  كاـخ و  ییاـج  هباـج 
هب یناـمثع  نارود  تمرم  نیرخآ  اـت  ریبز  نب  هَّللادـبع  تمرم  ناـیم  لاـس  دـصهن  رب  نوزفا  هرود  نینچمه  یناـمثع و  نارود  تمرم  نیرخآ 

. دهدیمن تسد 
تالکشم اهیشاپورف و  راوید ، یپ  ای  نییاپ و  ياهفیدر  رد  ییاج  هب  اج  ای  تسشن  هنوگ  ره  عون ، نیا  زا  یگنـس  ياهانب  رد  تسا  ینتفگ 

. تسا هدمآ  دوجو  هب  ایلاتیا  يازیپ  جرب  دروم  رد  تسد  نیا  زا  یتالکشم  هک  نانچ  دوشیم ، بجوم  اهراوید  رد  ار  یعیرس 
ربخ هبعک  هیاپ  یپ و  بسانم  تیعـضو  زا  هک  تسا  رگید  یلیلد  دوخ  نیا  هدـشن و  هدـید  لیبق  نیا  زا  یلکـشم  نونک  اـت  هبعک  دروم  رد  اـما 

. دهدیم
اب ون  زا  اهگنس  دوشیم  هدید  تسا و  فاطم  حطـس  زا  رتالاب  هک  هبعک  راوید  زا  ییاهشخب  رد  دش ، رکذ  هک  یبیترت  هب  لاح ، ره  هب  *** 

تردق و زا  هتفای و  هچراپکی  یتلاح  راوید  تسا ، هتفر  راک  هب  اهنآ  يال  هبال  رد  هک  یحلـسم  ياهنوتب  هب  هجوت  اب  هدش و  بیکرت  رگیدمه 
یگچراپکی و تسا - راوید  ياـمن  حطـس  رب  دومع  دوصقم  نوتب  يدومع  حیلـست  ناـیم  نیا  رد  تسا و  هدـش  رادروخرب  یناوارف  ماکحتـسا 

رگیدـمه هب  ار  راوید  فلتخم  ياهشخب  نوتب  يزاوم  یقفا و  حیلـست  هدرک و  ظفح  ار  ینورد  ياـمن  ینوریب و  ياـمن  ياهگنـس  طاـبترا 
. تسا هدرک  فالک 

ینییاپ و ياهجر  اهفیدر و  رب  ار  اهراوید  ینیگنـس  عیزوت  نزاوت  ندوب و  مظنم  رتم  رب 13  نوزفا  عافترا  اب  راوید  لماک  سناـجت  نینچمه 
فیعض طاقن  ای  اهیگتسسگ  دوجو  تروصرد  یتح  هک  دشخبیم  انب  هبار  یتردقو  ماکحتسا  نزاوت ، نیا  دنکیم و  نیمضت  هیاپ  یپ و  زین 

. دنکعیزوت انب  ِیپ  رب  ار  دوخ  نزو  دنامب و  اپ  رس  نانچمه  راوید ، نییاپرد  یکدنا 
تمرم و هنوگ  چـیه  هب  تسا و  یبسانم  رایـسب  تلاح  رد  هبعک  ياهراوید  یپ  تفگ : نانیمطا  اب  ناوتیم  دـش ، دای  هچنآ  همه  هب  تیاـنع  اـب 

. دزاس نیمز  ثراو  ار  نافعضتسم  دنوادخ  هک  زور  نآ  ات  درادن ، زاین  ییزاسون 
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هبعک فقس 

هک تسا  یبوچ  دور ، راک  هب  فقس  نیا  رد  دناوتیم  هک  یبوچ  نیرتبسانم  تسا . هبعک  فقس  هدنهد  لیکشت  رصنع  نیرتیساسا  بوچ ،
: دشاب ریز  ياهیگژیو  هلمج  زا  يددعتم ؛ ینف  ياهیگژیو  ياراد 

. یضرف رمع  نیرتینالوط  يارب  نزو  ربارب  رد  تمواقم  - 1
. رفصهب کیدزن  دح  ات  ضابقنا  نازیم  ندوب  نییاپ  - 2

. کشخ مرگ و  قطانم  ییاوه  بآ و  تارییغت  ربارب  رد  تمواقم  - 3
. اوه تبوطر  نینچمه  زیر و  تارشح  رگید  اهچراق و  هنایروم و  ربارب  رد  تمواقم  - 4

. دشابن رتم  کی  زا  رتمک  ییاهن ، يزاسهدامآ  زا  سپ  هک  يرطق  نتشاد  رتم و  رب 10  نوزفا  لوط ، زا  ندوب  رادروخرب  - 5
یـشهوژپ یناهجزکارماب  ینزیار  نودب  تیفیک ، نیرتالاب  زا  رادروخرب  مه  نآ  تاصخـشم و  نیااب  ییاهبوچ  هب  نتفای  تسد  تسانشور 

. دوبن ریذپناکما  بوچ  تعنصرد 
نایم زا  هتفریذـپ و  تروصیاهینزیار  تاعلاطم و  هجیتن  رد  دـش و  رارقرب  سامت  دـنلیزوین  ایلارتسا و  اـپورا ، رد  يزکارم  اـب  لـیلد  نیمه  هب 
دوب هدش  هدافتسا  اهنآ  زا  ناتسبرع  رد  هعـسوت  ياهحرط  زا  یخرب  رد  زین  رتشیپ  هک  کیت ، تخرد  بوچ  یـسررب ، دروم  ياهتخرد  عاونا 

نآ ندرک  کشخ  ناکماو  دوب  هناـیروم  هدـننکعفد  تشاد و  ار  رتم   1 رب 5 / نوزفا  رطق  یفاـک و  لوط  هلمج  زا  رظن ؛ دروـم  ياـهیگژیو  و 
. دش باختنا  تفاییم  ياهدننک  هریخ  ششخرد  ندروخ  نغور  زا  سپ  نیا ، رب  هوالع  تشاد و  دوجو  زین  نکمم  نامز  نیرتهاتوکرد 

دـنه و رد  روپملین  ياهلگنج  زا  ییاهرادـید  يور  نیا  زا  دـنیوریم . همرب  دـنه و  ياهلگنج  رد  کیت  ناتخرد  بسانم : ناتخرد  باختنا 
رد رظن  دروم  بوچ  دـش  صخـشم  اهیـسررب  هجیتـن  رد  دوش . یـسررب  اـهنآ  رد  دوـجوم  ياـهتخرد  اـت  تفرگ  ماـجنا  همِرب  رد  نوـگنار 

لگنج ترازو  قیرط  زا  دندش  رومأم  ندال  نب  تکرـش  زا  هدنیامن  ود  لیلد  نیمه  هب  دریگیم . رارق  سرتسد  رد  رتتحار  همرب  ياهلگنج 
هب اـهنآ  بوچ  دوش و  عطق  باـختنا و  بساـنم  ناـتخرد  اـت  دـنهد  ماـجنا  ار  مزـال  ياـهیگنهامه  بوچ  يروارف  ياهتکرـش  اـب  همرب  رد 

هب رتبوغرم  ياههنت  شنیزگ  زا  سپ  اجنآ  زا  هیلوا و  يزاس  هدامآ  ياههاگراک 
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. دبای لاقتنا  يدوعس  ناتسبرع 

همرب 1000 تختیاپ  اـب  هک  کییدـم  اـناک و  ویاـب ، ياـهلگنج  رد  راـتکه  دودـح 13000  یتحاـسم  رد  بساـنم  ناـتخرد  يوج  تسج و 
اب یناـتخرد  هک  نوگنار  زا  رتـمولیک  هلـصاف 250  اب  ییاهلگنج  رد  زاین  دروم  ناتخرد  ماجنارـس  تفریذـپ و  ماجنا  دـنراد  هلـصاف  رتمولیک 

. دش باختنا  تشاد  رترب  تیفیک 
فقس رد  هدافتسا  يارب  رتبوغرم  هنت  يروارف 49  هاگراک  هب  اهنآ  لاقتنا  زا  سپ  دش و  عطق  تخرد  هلـصا  ًاعومجم 137  تایلمع  نیا  رد 

. تفای لاقتنا  ناتسبرع  هب  هبعک  ياهنوتس  و 
رد هام  شـش  تدم  هب  یبسن ، ندش  کشخ  روظنم  هب  اج  نآ  رد  دش و  لقتنم  هدج  ردنب  هب  هدش  باختنا  ياهبوچ  يزاس : هدامآ  لاقتنا و 

شهاک ات 15 % اهنآ  تبوطر  تبـسن  دـش و  هداد  لاقتنا  ندرک  کـشخ  هژیو  ياـههروک  هب  تدـم  نیا  زا  سپ  دـش و  هتـشاذگ  دازآ  ياوه 
. تفای

. دش هدیشاپ  اهبوچ  نیا  رب  تظفاحم ، يارب  مان  هب  وب  گنر و  دقاف  یمس و  ریغ  هدنرادهگن  هدام  یعون  هلحرم  نیا  زا  سپ 
يزلف ياههقرو  اب  درکیم  لمحت  ًامیقتسم  ار  ینیگنس  هک  اهنآ  زا  یطاقن  اهكریت و  رس  بسانم  ياههزادنا  هب  اهبوچ  شرب  یپ  رد  سپس 

. دش ششوپ  یگدز  گنز  ربارب  رد  مواقم 
يربارب تسا  هتـشاد  دوجو  شیپ  زا  هچنآ  اب  اهكریت  اهنوتـس و  ياههزادـنا  هک  دـش  باختنا  یتیفیک  هب  بوچ  ياههعطق  فقـس : یحارط 

رب نزاوتم  يواسم و  تروصهب  فقس  نزو  هک  ياهنوگ  هب  دیدرگ ، بصن  يواسم  بسانم و  ياههلصاف  رد  اهكریت  نوتس و  سپـس  دنک .
. دوش عیزوت  اهراوید  رب  سپس  اهنآ و 

نوتب زا  ياهیـال  اـب  زین  هیـال  نیا  يور  تفرگ و  رارق  نآ  يور  یتـبوطر  قیاـع  زا  ياهیـال  هبعک ، یبوچ  فقـس  بصن  زا  سپ  يدـنب : قیاـع 
. دیدرگ شرفگنس  رمرم  گنس  اب  ماب  يور  رس  ات  رس  دعب  هلحرم  رد  دش . يدنب  بیش  ماب ، بآ  نایرج  يارب  تیوقت و  کبس 

میدق نادوان  ياهتباتک  اهشقن و  زین  داعبا و  اههزادنا و  نامه  اب  ون  ینادوان  اب  میدق  نادوان  هبعک  ماب  فقـس و  راک  نایاپ  زا  سپ  نادوان :
نادوان هک  توافت  نیا  اب  دیدرگ ، نیزگیاج 
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. دش هتخاس  رتماوداب  رتابیز و  رتمکحم ، میدق  اب  هسیاقم  رد  دیدج 

اًلماک اهنآ  فارطا  هتخاس و  حلـسم  نوتب  زا  ییاههیاپ  هبعک ، یلخاد  ياهنوتـس  ِیگنـس  ياههیاپ  ياج  هب  تمرم  نیا  رد  اهنوتـس : ياههیاپ 
هدرک رپ  فاطم  يزاوم  حطس  ات  رد  ِيزاوم  حطـس  زا  ار  هبعک  نورد  هک  یحلاصم  اهكاخ و  راشف  هک  نآ  يارب  نینچمه  دش . يدنب  قیاع 
قیاع اب  حلسم و  نوتب  اب  یتیامح  ياهراوید  تمس ، راهچ  رد  یلصا ، ياهراوید  رانک  رد  دیاین ، دراو  هبعک  ِیلـصا  راوید  هب  ًامیقتـسم  تسا ،

. دیدرگ انب  هبعک  رد  يزاوم  عافترا  ات  لماک  يدنب 
همظعملا هبعکلا  باتک  صریوصت 129 
هبعک ياهنوتس  فقس و  زا  یشرب 

، میدـق ياهگنـس  ِتیفیک  گنر و  نامه  اـب  هتبلا  دـیدج ، ياهگنـس  اـب  ناورذاـش  هنهک  ياهگنـس  تمرم ، نیا  رد  نینچمه  ناورذاـش :
. دش نیزگیاج 
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ماکحتـسا و تیبوغرم و  لیلد  هب  تسا ، هتفرگ  رارق  هبعک  رد  نییاپ  هیحان  رد  هک  میدـق  ناورذاش  زا  یـشخب  راـک ، ناـیرج  رد  تسا  ینتفگ 

. دش يراددوخ  نآ  ياهگنس  ضیوعت  زا  هتشاذگاو و  اهگنس ، ییابیز  نینچمه 

نآ يزاسون  لیعامسا و  رجح 

نینچمه دـش . اـهنآ  نیزگیاـج  يدـیدج  ياهگنـس  هدـیچرب و  نآ  فک  ياهگنـس  زین  رجح و  راوـید  ياـمن  ياهگنـس  تمرم  نیا  رد 
ياههاگرد يارب  نیا ، رب  نوزفا  دش . هدـنادرگرب  دوخ  یلبق  ياج  هب  نآ  زا  سپ  دـیدرگ و  فیظنت  راوید  يور  رب  هدـش  بصن  ياهغارچلچ 

رد ناوتب  ات  تشگ  مهارف  لیعامـسا  رجح  تمظع  هاگیاج و  اب  راگزاس  اـبیز و  مکحم و  ياـهبانط  زا  بساـنم  ياهدرن  يوس ، ود  زا  رجح 
. درک هدافتسا  اهنآ  زا  رجح  نتسب  يارب  ترورض  عقاوم 

ینابهگن هکد 

. دـش انب  ياهکد  نایجاح ، يوس  زا  دوسألارجح  مالتـسا  یهدـناماس  ینابهگن و  يارب  دوسألارجح  نکر  راـنک  رد  هبعک ، تمرم  نیرخآ  رد 
. دوشیم هتشاد  هگن  درس  نآ ، فک  زا  درس  بآ  روبع  اب  هدش و  هتخاس  رمرم  گنس  زا  هکد  نیا 
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مارحلا دجسم  خیراتو  ریمعت  مّوس : شخب 

هراشا
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مارحلا دجسم  هب  یلامجا  یهاگن  لوا : لصف 

؟ تسا مادک  مارحلا  دجسم 

باتک يراخب ، حیحصرد  دناهتفگ ؛ زین  هبعکلا » دجسم   » ار نآ  هک  نانچ  تسا ، عقاو  نآ  رد  هبعک  هک  دنیوگ  ار  يدجـسم  مارحلا » دجـسم  »
زا نامیلـس ، تفگ : درک و  ثیدـح  اـم  يارب  هَّللادـبع  نب  زیزعلادـبع  تسا : هدـمآ  « (1)  » ًامِیلْکَت یَـسُوم  ُهَّللا  َمَّلَکَو  باـب  لـیذ  رد  دـیحوتلا ،

دجـسم زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  یبش  تفگ : هک  مدینـش  کلام  نبا  زا  تسا : هتفگ  هک  درک  لقن  میارب  هَّللادـبع  نب  کـیرش 
. ثیدح نایاپ  ات  دندمآ -...  وا  دزن  رفن  هس  تفر  جارعم  هب  هبعک 

: دسیونیم فیرشلا » تیبلا  ءانب  اهلها و  ۀکم و  لضف  یف  فیطللا  عماجلا   » باتک رد  یشرق  هریهظ  نبا  همالع 
. تسا هدرب  مان  مارحلا  دجسم  زا  اج  هدزناپ  دودح  دوخ ، باتک  رد  دنوادخ 

رد زامن  دـصزا  نآ  رد  زامن  شاداپ  يوبن  یثیدـح  رد  ریبز  نبا  تیاور  هب  انب  هک  يدجـسم  نامه  ینعی  مارحلا ؛ دجـسم  هک  هراب  نیا  رد  اما 
رگید یخرب  تسا و  مرح  نیمزرـس  همه  نآ ، زا  دوصقم  دناهتفگ : یخرب  هدش ؛ فالتخا  تسا ، دجـسم  مادک  « (2) . » تسا رترب  نم  دجسم 

. دراد رارق  لیعامسا  رْجِح  رد  هزورما  هک  تسا  هبعک  زا  یشخب  هبعک و  نآ ، زا  دوصقم  دناهتفگ 

. تفگ نخس  اراکشآ  یسوم  اب  دنوادخ  و  ، ... 164 ءاسن : - 1
زامن زا  رترب  راب  دصمارحلادجسم  رد  زامن  « ؛» يدجسم یف  ةالصۀئام  نم  لضفا  مارحلا  دجسملا  یف  ةالـصو  : » تسا نینچ  ثیدح  نآ  - . 2

.« تسا نم  دجسم  رد 
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: تسا هدومرف  تیاور  رب  انب  هک  اج  نآ  دنکیم ، دـییأت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  هریرهوبا  زا  لقن  هب  یئاسن  تیاور  ار  ریـسفت  نیا 

مارحلا دجسم  زا  دوصقم  هک  تسا  نآ  زین  رگید  ریسفت  ماجنارس ، هبعک ». رد  رگم  تسا ، رترب  نآ  ریغ  رد  زامن  رازه  زا  نم  دجسم  رد  زامن  »
هلدا زا  رهاظ  تسا : هتفگ  هتفریذپ و  ار  ریخا  ریسفت  نیمه  يوون  دهدیم . لیکشت  ار  دجسم  هک  تسا  نآ  ِینوماریپ  نیمز  زا  یشخب  هبعک و 

. دشابیم نیمه 

مارحلا دجسم  هرابرد  ینآرق  تایآ  تسرهف 

ارف تسا  هدـش  هدرب  مان  مارحلا  دجـسم  زا  اهنآ  رد  هک  ار  میرک  نآرق  زا  یتایآ  تسرهف  لصف ، نیزاغآ  نیا  رد  كربت  باب  زا  يور ، ره  هب 
: میراذگیم يور 

َّنِإَو ُهَرْطَش  ْمُکَهوُجُو  اوُّلَوَف  ُْمتنُک  اَم  ُْثیَحَو  ِماَرَْحلا  ِدِجْـسَْملا  َرْطَـش  َکَهْجَو  ِّلَوَف  اَهاَضَْرت  ًۀَْلِبق  َکَّنَیِّلَُونَلَف  ِءاَمَّسلا  ِیف  َکِهْجَو  َبُّلَقَت  يََرن  ْدَق 
«. (1)  » َنُولَمْعَی اَّمَع  ٍِلفاَِغب  ُهَّللا  اَمَو  ْمِهِّبَر  ْنِم  ُّقَْحلا  ُهَّنَأ  َنوُمَْلعََیل  َباَتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا 

ِّلَوَف َتْجَرَخ  ُْثیَح  ْنِمَو  « (2) . » َنُولَمْعَت اَّمَع  ٍِلفاَِغب  ُهَّللا  اَمَو  َکِّبَر  ْنِم  ُّقَْحَلل  ُهَّنِإَو  ِماَرَْحلا  ِدِجْـسَْملا  َرْطَـش  َکَـهْجَو  ِّلَوَف  َتْجَرَخ  ُْثیَح  ْنِمَو 
ْمُهْوَشَْخت اَلَف  ْمُْهنِم  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  اَّلِإ  ٌۀَّجُح  ْمُْکیَلَع  ِساَّنِلل  َنوُکَی  اَّلَِئل  ُهَرْطَـش  ْمُکَهوُجُو  اوُّلَوَف  ُْمتنُک  اَـم  ُْثیَحَو  ِماَرَْحلا  ِدِجْـسَْملا  َرْطَـش  َکَـهْجَو 

«(3) . » َنوُدَتْهَت ْمُکَّلََعلَو  ْمُْکیَلَع  ِیتَمِْعن  َِّمتِالَو  ِنْوَشْخاَو 

هب ار  تیور  کـنیا  مینادرگیم . يدنـسپیم  هک  ياهلبق  هب  ار  وـت  سپ  مینیبیم . نامـسآ  رد  ار  تیور  ندـنادرگ  نیقی  هـب  ،» 144 هرقب : - 1
نآ دننادیم  هتبلا  دندش  هداد  باتک  هک  یناسک  نامگیب  دینادرگب . شبناج  هب  ار  ناتیور  دیدوب  هک  اج  ره  نادرگب و  مارحلا  دجسم  يوس 

.« تسین ربخیب  دننکیم  هچنآ  زا  ادخ  ناشراگدرورپ و  بناج  زا  تسا  یقح 
تراگدرورپ بناج  زا  تسا  یقح  نآ  نامگیب  نادرگب و  مارحلا  دجسم  بناج  هب  ار  تیور  يدمآ  نورب  هک  اج  ره  زا  و  ،» 149 هرقب : - 2

.« تسین ربخیب  دینکیم  هچنآ  زا  ادخ  و 
نآ بناج  هب  ار  ناـتیور  دیـشاب - هک  اـج  ره  نادرگب و  مارحلا  دجـسم  بناـج  هب  ار  تیور  يدـمآ  نوریب  هک  اـج  ره  زا  و  ،» 150 هرقب : - 3

يارب دیسرتب و  نم  زا  دیسرتن و  زین  نانآ  زا  هک  دندرک ، متس  هک  نانآ  زا  یناسک  رگم  دشابن . ياهناهب  امـش  ربارب  رد  ار  نایمدآ  ات  دینادرگب 
.« دیبای هار  هک  دشاب  ات  منک و  مامت  امش  رب  ار  متمعن  هک  نیا 
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ِهِیف ْمُکُوِلتاَُقی  یَّتَح  ِماَرَْحلا  ِدِجْـسَْملا  َْدنِع  ْمُهُوِلتاَُقت  َالَو  ِْلتَْقلا  ْنِم  ُّدَشَأ  ُۀَْـنتِْفلاَو  ْمُکوُجَرْخَأ  ُْثیَح  ْنِم  ْمُهوُجِرْخَأَو  ْمُهوُُمتْفِقَث  ُْثیَح  ْمُهُوُلْتقاَو 

ْمُکَسوُءُر اوُِقلَْحت  َالَو  ِيْدَْهلا  ْنِم  َرَْسیَتْسا  اَمَف  ُْمتْرِـصْحُأ  ْنِإَف  ِهَّلل  َةَرْمُْعلاَو  َّجَْحلا  اوُِّمتَأَو  « (1) . » َنیِِرفاَْکلا ُءاَزَج  َِکلَذَک  ْمُهُوُلْتقاَف  ْمُکُوَلتاَق  ْنِإَف 
َیلِإ ِةَرْمُْعلِاب  َعَّتَمَت  ْنَمَف  ُْمتنِمَأ  اَذِإَف  ٍکُُسن  َْوأ  ٍۀَـقَدَصْوَأ  ٍماَیِْـصنِم  ٌۀَـیْدِفَف  ِهِسْأَر  ْنِم  ًيذَأ  ِِهب  َْوأ  ًاضیِرَم  ْمُْکنِم  َناَک  ْنَمَف  ُهَّلِحَم  ُيْدَْـهلا  َُغْلبَی  یَّتَح 
ُُهلْهَأ ْنُکَی  َْمل  ْنَِمل  َِکلَذ  ٌۀَِلماَک  ٌةَرَـشَع  َْکِلت  ُْمتْعَجَر  اَذِإ  ٍۀَْعبَـسَو  ِّجَْـحلا  ِیف  ٍماَّیَأ  ِۀـَثاََلث  ُماَیِـصَف  ْدِـجَی  َْمل  ْنَمَف  ِيْدَْـهلا  ْنِم  َرَْـسیَتْسا  اَمَف  ِّجَْـحلا 
ٌّدَـصَو ٌرِیبَک  ِهِیف  ٌلاَِتق  ُْلق  ِهِیف  ٍلاَِتق  ِماَرَْحلا  ِرْهَّشلا  ْنَع  َکـَنُولَأْسَی  « (2) . » ِباَقِْعلا ُدیِدَش  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَلْعاَو  َهَّللا  اوُقَّتاَو  ِماَرَْحلا  ِدِجْـسَْملا  يِرِـضاَح 

ْنَع ْمُکوُّدُرَی  یَّتَح  ْمُکَنُوِلتاَُقی  َنُولاَزَی  َالَو  ِْلتَْقلا  ْنِم  ُرَبْکَأ  ُۀَْـنتِْفلاَو  ِهَّللا  َدـْنِع  ُرَبْکَأ  ُْهنِم  ِِهلْهَأ  ُجاَرْخِإَو  ِماَرَْحلا  ِدِجْـسَْملاَو  ِِهب  ٌْرفُکَو  ِهَّللا  ِلِیبَس  ْنَع 
ِةَرِخْآلاَو اَْینُّدلا  ِیف  ْمُُهلاَمْعَأ  ْتَِطبَح  َِکَئلْوُأَف  ٌِرفاَک  َوُهَو  ْتُمَیَف  ِِهنیِد  ْنَع  ْمُْکنِم  ْدِدَتْرَی  ْنَمَو  اوُعاَطَتْسا  ْنِإ  ْمُِکنیِد 

و تسا ، رتدب  نتـشک  زا  هنتف  ناشدـینارب و  نوریب  دـندرک  ناتنوریب  هک  اج  ره  زا  و  ناشدیـشکب ، دـیتفای  ار  نانآ  هک  اج  ره  ،» 191 هرقب : - 1
نینچ هک  دیشکب  ار  نانآ  دندیگنج  امـش  اب  هک  هاگ  ره  سپ  دنگنجب  اجنآ  رد  امـش  اب  هک  نآ  رگم  دیگنجن  نانآ  اب  مارحلا  دجـسم  کیدزن 

.« نارفاک يازج  تسا 
يوم دینارذگب و  تسا  رـسیم  ناتیارب  ینابرق  زا  هچ  ره  دیدش  هدنامزاب  رگا  سپ  دیرب . نایاپ  هب  ادخ  يارب  ار  هرمع  جـح و  ،» 196 هرقب : - 2
هقدص ای  هزور  زا  دیاب  دوب  شرس  رب  یمخز  ای  دوب  رامیب  هک  امش  زا  یسک  سپ  دسرب . شهاگیاج  هب  ینابرق  هک  یتقو  ات  دیشارتن  ار  ناترس 

دنارذگب دشاب  رّسیم  هچنآ  ینابرق  زا  هک  دیاب  دنک  جح  گنهآ  هرمع  زا  سپ  هک  ره  دیدش  نمیا  هک  یماگنه  سپ  دهد . ياهیدف  ینابرق  ای 
یـسک يارب  مکح  نیا  تسا . لماک  زور  هد  نآ  درادـب . هزور  دـیتشگرب  هک  هاگنآ  زور  تفه  جـح و  رد  زور  هس  دـیاب  دـباین  هک  یـسک  و 

.« تسا رفیک  تخس  ادخ  دینادب  دیسرتب و  ادخ  زا  دنشابن و  مارحلا  دجسم  رب  رد  يو  نادناخ  هک  تسا 
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َنیِّمآ َالَو  َدـِئاَلَْقلا  َالَو  َيْدَْـهلا  َالَو  َماَرَْحلا  َرْهَّشلا  َالَو  ِهَّللا  َِرئاَعَـش  اوُّلُِحتَال  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی  « (1) . » َنوُِدلاَخ اَهِیف  ْمُه  ِراَّنلا  ُباَحْـصَأ  َِکَئلْوُأَو 

اوُدَتْعَت ْنَأ  ِماَرَْحلا  ِدِجْـسَْملا  ْنَع  ْمُکوُّدَْصنَأ  ٍمْوَق  ُنآَنَش  ْمُکَّنَمِرْجَی  َالَو  اوُداَطْـصاَف  ُْمْتلَلَح  اَذِإَو  ًاناَوْضِرَو  ْمِهِّبَر  ْنِم  اًلْـضَف  َنوُغَْتبَی  َماَرَْحلا  َْتیَْبلا 
«(2) . » ِباَقِْعلا ُدیِدَش  َهَّللا  َّنِإ  َهَّللا  اوُقَّتاَو  ِناَوْدُْعلاَو  ِْمثِْإلا  یَلَع  اُونَواَعَت  َالَو  يَْوقَّتلاَو  ِِّرْبلا  یَلَع  اُونَواَعَتَو 

َْفیَک « (3) . » َنوُمَْلعَیَال ْمُهَرَثْکَأ  َّنَِکلَو  َنوُقَّتُْملا  اَّلِإ  ُهُؤاَِیلْوَأ  ْنِإ  ُهَءاَِیلْوَأ  اُوناَک  اَمَو  ِماَرَْحلا  ِدِجْـسَْملا  ْنَع  َنوُّدُصَی  ْمُهَو  ُهَّللا  ْمَُهبِّذَُعی  اَّلَأ  ْمَُهل  اَمَو 
ُّبُِحی َهَّللا  َّنِإ  ْمَُهل  اوُمیِقَتْـساَف  ْمَُکل  اُوماَقَتْـسا  اَمَف  ِماَرَْحلا  ِدِجْـسَْملا  َدـْنِع  ُْمتْدَـهاَع  َنیِذَّلا  اَّلِإ  ِِهلوُسَر  َدـْنِعَو  ِهَّللا  َدـْنِع  ٌدـْهَع  َنیِکِرْـشُْمِلل  ُنوُکَی 

«(4) . » َنیِقَّتُْملا

رفاک ادخ و  هار  نتسب  رب  تسا و  نیگمهـس  یهانگ  نآ  رد  ندیگنج  وگب : دنـسرپیم . مارح  هام  رد  ندیگنج  هرابرد  وت  زا  ،» 217 هرقب : - 1
نتـشک زا  رتنیگمهـس  هنتف  تسا و  رتنیگمهـس  دنوادخ  دزن  نآ ، زا  شایلاها  ندرک  نوریب  مارحلا و  دجـسم  هار  نتـسب  رب  نآ و  هب  ندـش 

هک یلاح  رد  سپ  ددرگرب  شنید  زا  هک  امـش  زا  سک  ره  دننادرگرب و  ناتنید  زا  ار  امـش  دنناوتب  رگا  ات  دنگنجیم  امـش  اب  مه  زونه  تسا .
.« دنراگدنام نآ  رد  نانآ  دنشاب . شتآ  مدمه  نانیا  دشاب و  هتفر  داب  رب  ناشیاهراک  ترخآ  ایند و  رد  نانیا  سپ  دریمب . تسا  رفاک 

ار و شدنبندرگ  هن  ینابرق و  هن  ار و  مارح  هام  هن  دیهنم و  ورف  تمرح  ار  ادخ  رئاعش  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  ناه ! ،» 2 هدئام : - . 2
دابم دـینک و  راکـش  دـییآ  نوریب  مارحا  زا  نوچ  و  دـنیوجیم ، ناشراگدرورپ  زا  يدونـشخ  شیاـشخب و  هک  ار  سدـقم  هناـخ  نادـصاق  هن 

رس رب  دینک و  يراکمه  يراگزیهرپ  یکین و  رس  رب  دینک  زواجت  هک  دراداو  ار  امش  دنتسب  ناتیور  هب  مارحلا  دجسم  هار  هک  یموق  اب  نمشد 
.« تسا رفیک  تخس  دنوادخ  هک  دینک  اورپ  ادخ  زا  دینکم و  يراکمه  زواجت  هانگ و 

. دنرادیم زاب  نآ  زا  ار  مدرم  دنـشاب  مارحلا  دجـسم  بحاص  هک  نآیب  نانآ  هک  یلاح  رد  دهدن  ناشرفیک  دـنوادخ  ارچ  ،» 34 لافنا : - . 3
.« دننادیمن ناشنیرتشیب  اما  دنناراگزیهرپ ، اهنت  نآ  نابحاص 

. دیتسب نامیپ  نانآ  اب  مارحلا  دجـسم  کیدزن  هک  یناسک  رگم  دشاب ؟ ینامیپ  شربمایپ  دنوادخ و  دزن  ناکرـشم  يارب  هنوگچ  ،» 6 هبوت : - 4
.« دراد تسود  ار  ناراکزیهرپ  دنوادخ  هک  دینام ، راوتسا  نامیپ  هب  نانآ  اب  دندنام  راوتسا  نامیپ  هب  امش  اب  هک  ینامز  ات  سپ 
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َمْوَْقلا يِدْهَیَال  ُهَّللاَو  ِهَّللا  َْدنِع  َنوُوَتْـسَیَال  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  َدَهاَجَو  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلاَو  ِهَّللِاب  َنَمآ  ْنَمَک  ِماَرَْحلا  ِدِجْـسَْملا  َةَراَمِعَو  ِّجاَْحلا  َۀَیاَقِـس  ُْمْتلَعَجَأ 

ُهَّللا ْمُکِینُْغی  َفْوَسَف  ًۀَْلیَع  ُْمتْفِخ  ْنِإَو  اَذَه  ْمِهِماَع  َدَْعب  َماَرَْحلا  َدِجْسَْملا  اُوبَْرقَی  اَلَف  ٌسََجن  َنوُکِرْـشُْملا  اَمَّنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی  « (1) . » َنیِِملاَّظلا
َُهلْوَح اَنْکَرَاب  يِذَّلا  یَْصقَْألا  ِدِجْسَْملا  َیلِإ  ِماَرَْحلا  ِدِجْسَْملا  ْنِم  اًْلَیل  ِهِْدبَِعب  يَرْـسَأ  يِذَّلا  َناَْحبُـس  « (2) . » ٌمیِکَح ٌمِیلَع  َهَّللا  َّنِإ  َءاَش  ْنِإ  ِِهلْـضَف  ْنِم 

ُفِکاَْعلا ًءاَوَس  ِساَّنِلل  ُهاَْنلَعَج  يِذَّلا  ِماَرَْحلا  ِدِجْسَْملاَو  ِهَّللا  ِلِیبَس  ْنَع  َنوُّدُصَیَو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ  « (3) . » ُریِصَْبلا ُعیِمَّسلا  َوُه  هَّنِإ  اَِنتاَیآ  ْنِم  ُهَیُِرِنل 
ْنَأ ًافوُکْعَم  َيْدَْهلاَو  ِماَرَْحلا  ِدِجْـسَْملا  ْنَع  ْمُکوُّدَـصَو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ْمُه  « (4) . » ٍمِیلَأ ٍباَذَـع  ْنِم  ُْهقِذـُن  ٍْملُِظب  ٍداَْحلِِإب  ِهِیف  ْدُِری  ْنَمَو  يِداَْبلاَو  ِهِیف 
َْول ُءاَشَی  ْنَم  ِِهتَمْحَر  ِیف  ُهَّللا  َلِخْدـُِیل  ٍْملِع  ِْریَِغب  ٌةَّرَعَم  ْمُْهنِم  ْمُکَبیُِـصتَف  ْمُهُوئَطَت  ْنَأ  ْمُهوُمَْلعَت  َْمل  ٌتاَنِمُْؤم  ٌءاَِسنَو  َنُونِمُْؤم  ٌلاَجِر  َالَْولَو  ُهَّلِحَم  َُغْلبَی 

َنیِذَّلا اَْنبَّذََعل  اُولَّیََزت 

دروآ نامیا  نیسپاو  زور  ادخ و  هب  هک  دیدرمش  یسک  راک  دننام  ار  مارحلا  دجسم  ندرک  دابآ  نایجاح و  هب  نداد  بآ  ایآ  :» 19 هبوت : - . 1
.« دنکن تیاده  ار  راکمتس  مدرم  دنوادخ  دنتسین و  ناسکی  ادخ  دزن  درک ؟ داهج  ادخ  هار  رد  و 

. دنوش کیدزن  مارحلا  دجسم  هب  دیابن  لاسما  زا  سپ  ور  نیا  زا  دنسجن . یتسار  هب  ناکرـشم  دیدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  ،» 28 هبوت : - 2
میکح ییاناد  دنوادخ  هک  دنادرگ ، زاینیب  شیوخ  لضف  هب  ار  امـش  دهاوخب  رگا  دنوادخ  يدوز  هب  هک  دینادب  دـیدش  كانمیب  رقف  زا  رگا 

.« تسا
زا ات  درب  میداد ، تکرب  ار  شدرگادرگ  هک  یصقالا ، دجسم  هب  مارحلا  دجسم  زا  ار  شاهدنب  یهاگنابـش  هک  نآ  تسا  هزنم  ،» 1 ءارسا : - . 3

.« تسانیب ياونش  هک  تسوا  نامگیب  مینایامنب . وا  هب  نامیاهتیآ 
رارق شناسکی  بیرغ ، هچ  میقم و  هچ  مدرم ، يارب  هک  مارحلا ، دجـسم  ادـخ و  هار  زا  ار  مدرم  دـندش و  رفاک  هک  ار  ییاهنآ  ،» 25 جح : - 4

.« میناشچیم يروآدرد  باذع  دشاب  هتشاد  يراکمتس  ای  يورجک  دصق  اجنآ  رد  هک  ار  هک  ره  زین  دنرادیم و  زاب  میداد ،
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ْمُکَـسوُءُر َنـیِقِّلَُحم  َنـِینِمآ  ُهَّللا  َءاَـش  ْنِإ  َماَرَْحلا  َدِجـْـسَْملا  َُّنلُخْدََـتل  ِّقَْحلاـِب  اَـیْؤُّرلا  َُهلوُـسَر  ُهَّللا  َقَدَـصْدََقل  « (1) . » ًاـمِیلَأ ًاباَذَـع  ْمُْـهنِم  اوُرَفَک 

«(2) . » ًابیِرَق ًاْحتَف  َِکلَذ  ِنُود  ْنِم  َلَعَجَف  اوُمَْلعَت  َْمل  اَم  َِملَعَف  َنُوفاََختَال  َنیِرِّصَقُمَو 

هکم ییاوه  بآ و  ییایفارغج و  تیعقوم 

یلامش هیناث  هقیقد و 19  هجرد و 25  ضرع 21  یقرش و  هیناث  هقیقد و 46  هجرد و 49  لوط 39  يور  رب  هکم  ییاـیفارغج : ضرع  لوط و 
. تسا عقاو 

ار رهش  نیا  هک  تسا  ییاههوک  هلسلس  اب  همامت  ياهتشد  یقالت  لحم  هتفرگ و  رارق  تاورـس  ياههوک  هنماد  رد  هکم  ییایفارغج : تیعقوم 
. دریگیمرب رد 

دورو ياههاگولگ  دباییم و  ینوزف  لحاس  فرط  هب  برغ و  تمـس  رد  هژیو  هب  هک  تساههّرد  اهيداو و  زا  ياهعومجم  هدنرادربرد  هکم 
. دوریم رامش  هب  هقطنم  نیا  هب  جورخ  و 

. تسا هدوب  ماش  نمی و  يراجت  ياهناوراک  هار  هنایم  رد  رهش  نتفرگ  رارق  زین  نآ  لیلد  هتشاد و  یناوارف  تیمها  هتشذگ  رد  رهش  نیا 
ياههیال دـهدیم . لیکـشت  ار  هقطنم  نیا  یبرغ  هراوید  زا  یـشخب  دوخ  هک  تسا  یتینارگ  ییاـههوک  ًاتدـمع  هکم  ياهيدـنلب  تاـعافترا :

. تسا هدمآ  دیدپ  یتخاس  نیمز  نهک  ياههرود  رد  تاعافترا  نیا  نیریز 

هاگیاج هب  دوب  هدنام  سوبحم  هک  ینابرق  دنتشاذگن  دنتسب و  ناتیور  رب  ار  مارحلا  دجسم  هار  دندش و  رفاک  هک  دنتسه  نانآ  ،» 25 حتف : - . 1
دیدرونرد و ياپ  ریز  ار  اهنآ  هک  دوبن  نآ  میب  رگا  دیسانشیمن و  ار  اهنآ  امش  هک  دندوبن  ینانز  نادرم و  نانآ  نایم  رد  رگا  دسرب . شیوخ 
زا اهنآ  رگا  دـنک . دوخ  تمحر  لومـشم  دـهاوخب  ار  هک  ره  ادـخ  دوشگیم . ناـنآ  رب  ار  امـش  تسد  ادـخ  دـیوش  هاـنگ  بکترم  هتـسنادان 

.« میدادیم رفیک  كاندرد  یباذع  هب  ار  ناشنارفاک  دندوبیم  ادج  رگیدکی 
، هدرک هاتوک  يوم  یهورگ  هدیـشارت و  رـس  یهورگ  نمیا ، دهاوخب  ادخ  رگا  هک  دروآ  تسار  ار  شربمایپ  يایؤر  نآ  ادـخ  ،» 27 حتف : - 2

امش بیصن  یحتف  کیدزن  نیمه  رد  نآ  زج  و  دیتسنادیمن ، امش  هک  تسنادیم  اهزیچ  وا  دمآ . دیهاوخرد  مارحلا  دجسم  هب  یمیب  چیهیب 
.« دوب هدرک 
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. تساهنآ نیرت  مهم  زا  یکی  هتفرگ ، رارق  نآ  رد  مارحلا  دجسم  هک  میهاربا  يداو  دراد و  دوجو  یناوارف  نهک  ياهيداو  اهيدنلب  نیا  رد 

نایم رد  ار  نآ  هک  تسا  ییاهيدـنلب  زین  ایرد و  حطـس  زا  كدـنا  عافترا  لیبق  زا  دـنچ ، یلماوع  ریثأت  تحت  هکم  ياوه  بآ و  اوه : بآ و 
. دماجنایم ترارح  هجرد  ندوب  الاب  هب  هک  تسا  نییاپ  یعافترا  دوخ  نیا  دراد و  عافترا  ایرد  حطس  زا  رتم  اهنت 300  رهش  نیا  دریگیم .

. دوشیم اوه  يامرگ  دیدشت  بجوم  هک  تسا  يرگید  لماع  اههوک ، زا  هتسب  ياهعومجم  نایم  رد  هکم  نتفرگ  رارق  نیا ، رب  نوزفا 
دنتسه کشخ  ًالومعم  اهداب  نیا  تسا . یبرغ  بونج  یقرش و  لامش  یبرغ ، لامـش  فلتخم  ياهداب  ضرعم  رد  لاس ، لوط  رد  هکم  اهداب :

. دنوشیم شراب  بجوم  ناتسمز  لصف  رد  هاگ  و 

هکم ياهمان  لیاضف و 

وا دـهد ؛ يرترب  رگید  یخرب  رب  ار  یتسه  ياهرادـیدپ  زا  یخرب  هک  تسا  هتـساوخ  نینچ  شیوخ ، ِیلزا  تمکح  هب  دـنوادخ  هکم : لیاضف 
همه زا  نایم  نیا  رد  هداد و  يرترب  ار  یخرب  اهيدابآ  اهياج و  ناـمدرم ، اهنیمزرـس ، ناربماـیپ ، اـهتما ، اـههرود ، اـهزور ، اـههام ، ناـیم 
نیا رد  تسا . هداد  رارق  اهنیرترب  زا  ار  جـح  سدـقم  رعاـشم  رگید  اـنم و  تاـفرع و  سپ  نآ  زا  هنیدـم و  هکم و  اـهيدابآ ، اـهنیمزرس و 

کیدزن رود و  ینیمزرـس  ره  زا  دـنیوجیم . ار  تیوـنعم  یهلا  یـسدق و  ياـههرهب  وا  هاـگرد  زا  دـنربیم و  هاـنپ  ادـخ  هب  مدرم  اـهنیمزرس 
. دنیوجیم ار  وا  شیاشخب  ادخ و  يدونشخ  دننکیم و  ناماس  نیا  گنهآ 

: تساهنآ نیرتمهم  زا  دراد و  دننامهیب  ییاهتلیضف  هتفرگ ، مان  يرقلا » ّما   » هک رهش  نامه  هکم ،
. تسا دنوادخ  هاگشیپ  رد  نآ  نیرتینتشاد  تسود  ادخ و  نیمز  نیرتهب  هکم  * 

: دومرف درک و  هکم  هب  ور  هروزح  يادنلب  رب  يزور  هلآ  هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر 
نوریب وت  زا  هک  نآ  دوبن  رگا  ییوا . هاگـشیپ  رد  دنوادخ  نیمزرـس  نیرتینتـشاد  تسود  ییادخ و  نیمز  نیرترب  وت  دـنگوس ، دـنوادخ  هب  »

.« متفریمن نوریب  زگره  مدش  هدنار 
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. دراد شاداپ  زامن  رازه  دصهزادنا  هب  مارحلا ، دجسم  رهش ، نیا  ِدجسم  رد  زامن  * 

. دراد دوجو  نید  کی  اهنت  اهنآ  رد  هک  دنتسه  يرهش  اهنت  هنیدم  هکم و  * 
. دریگیم ماجنا  نآ  رواجم  نیمزرس  رهش و  نیا  رد  هرمع  جح و  کسانم  * 

. دشاب هکم  شاهلبق  دیاب  دوش  هدناوخ  يزامن  هک  اج  ره  رد  * 
. تسا بحتسم  نآ  هب  دورو  يارب  زین  ندرک  لسغ  تسا و  ریذپناکما  مارحا  اب  اهنت  رهش  نیدب  ندمآرد  * 

مرح ار  نآ  دیرفایب  ار  یتسه  هک  زور  نآ  زا  دنوادخ  تسا و  نما  مرح  مالسا  راگزور  رد  مه  هدوب و  نما  مرح  تیلهاج  راگزور  رد  مه  * 
. داد رارق  نما 

: هکم ياهمان 

: تسا هلمج  نآ  زا  دناهدروآ . رثن  مظن و  رد  ار  اهنآ  ناثدحم  ناخروم و  هک  تسا  دنچ  ییاهمان  ياراد  هکم 
. دناشکیم شیوخ  يوس  هب  ار  همه  زین  دوخ ، هکم  هک  نانچ  تسا ، هتفهن  ششک  بذج و  موهفم  مان  نیا  رد  هکمسا ، - 1

. دنکشیم مه  رد  ار  ناشکرس  ناراکمتس و  ندرگ  هک  ارچ  هکب ، - 2
. تسا هدش  دای  نآ  زا  دلب  هروس  رد  هک  نیما ، دلب  - 3

هدوـب نیمز  شیادـیپ  نیزاـغآ  هطقن  هـک  يور  نآ  زا  يرقلا ، ّما  - 5 « (1) . » تسا هدـناوخ  شماـن  نیدـب  نآرق  زا  رگید  یتیآ  هک  هدـلب ، - 4
. تسا

ار رهـش  نیا  راگرورپ  هک  ماهتفای  نامرف  طقف  نم  ِةَْدلَْبلا «؛ ِهِذَه  َّبَر  َدـُبْعَأ  ْنَأ  ُتِْرمُأ  اَمَّنِإ  دـیامرفیم : هیآ 91  لمن  هروس  رد  هک  اـجنآ  - 1
.« متسرپب
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هکم ياهنیتسخن  ّمود : لصف 

هراشا

. دوب سیق  نب  زیزع  نب  باهاوبا  دش  هدناوخ  تیم  زامن  وا  رب  مارحلا  دجسم  رد  هک  یسک  نیتسخن  - 1
باطخ نب  رمع  درک  شرف  گیر  هب  ار  نآ  هک  یـسک  نیتسخن  دوب و  نش  كاخ و  فاطم  لیعامـسا و  رجح  فک  شیرق ، راگزور  رد  - 2

اب راوید و  زا  عارذ  هد  دودـح  عاعـش  رد  ار  راک  نیا  هک  دوب  ریبز  نب  هَّللادـبع  درک  شرفگنـس  ار  فاطم  هک  یـسک  نیتسخن  - 3 « (1) . » دوب
نشور یغارچ  ناگدننک  فاوط  يارب  بش  رد  هک  یسک  نیتسخن  - 4 « (2) . » دناسر ماجنا  هب  دوب  هدنام  هبعک  يانب  رب  دیاز  هک  ییاهگنس 

رد اهدعب  تشاد . رارق  هبعک  باب  لباقم  تمـس  رد  مارحلا و  دجـسم  هب  هدیبسچ  شاهناخ  هک  دوب  یناّسغ  ورمع  نب  قرزا  نب  ۀـبقع  تخاس 
. دش راک  نیا  رادهدهع  يرسق  هَّللادبع  نب  دلاخ  ناورم ، کلملادبع  راگزور 

«(3) . » دش هتفرگ  راک  هب  قرب  يورین  مارحلا  دجسم  رد  ق . لاس 1346 ه . رد  راب  نیتسخن  يارب  - 5

ص 93 ج 5 ، میوقلا ، خیراتلا  - 1
. نیشیپ عبنم  - 2

ص 124 ج 2 ، نیشیپ ، عبنم  - 3
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رد وگدنلب  يریگراک  هب  نیتسخن  - 7 « (1) . » دش هدافتسا  یقرب  ياههکنپ  زا  مارحلا  دجـسم  رد  ق . لاس 1366 ه . رد  راـب  نیتسخن  يارب  - 6

ق. لاس 1375 ه . رد  راب  نیتسخن  دوعس ، لآ  نارود  رد  مارحلا  دجسم  هعسوت  - 8 « (2) . » ددرگیم زاب  ق . لاس 1375 ه . هب  مارحلا ، دجسم 
لحم لاس 1379  رد  راـب  نیتسخن  يارب  - 10 « (4) . » تفای هعـسوت  فاطم  ق . لاس 1377 ه . رد  راـب  نیتسخن  يارب  - 9 « (3) . » دیدرگ زاغآ 

مارحلا دجـسم  يالاب  هقبط  رد  راـب  نیتسخن  يارب  ق . لاس 1379 ه . رد  - 11 « (5) . » تفای لاـقتنا  نیمز  ریز  هقبط  هب  مزمز  زا  بآ  نتـشادرب 
«(6) . » دندرازگ زامن  دوب ، هدش  هتخاس  يدوعس  هعسوت  نایرج  رد  هک 

مارحلا دجسم  زا  ییاههتفگان  اههتکن و 

هک دوـب  هتفخ  میطح  رد  ترـضح  نآ  تفر ؛ جارعم  یـصقألا و  دجـسم  هنابـش  ریـس  هب  مارحلا ، دجـسم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوـسر 
هیلع هللا  یلصربمایپ  شیپاشیپ  هبعک ، لحم  رد  لیئربج  جارعم ، زا  سپ  ِزور  ِهاگحبص  «(7) . » درب هنابش  ریس  هب  ار  يو  دمآ و  يو  دزن  لیئربج 
هکم هب  حـتف  زور  رد  نوچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  « (8) : » داد میلعت  ترـضح  نادـب  ار  هناگجنپ  ياهزامن  داتـسیا و  زامن  هب  هلآ  و 

اما دناتس . هحلط  نب  نامثع  زا  ار  يراددیلک  يراد و  هدرپ  تمس  بلطملادبع و  نبسابع  زا  ار  نایجاح  نداد  بآ  تمس  دمآرد 

ص 124 ج 2 ، میوقلا ، خیراتلا  - 1
. نامه - . 2

. نامه - 3
. نامه - . 4

ص 270 ج 2 ، نیشیپ ، عبنم  - 5
ص 270 ج 2 ، نیشیپ ، عبنم  - 6
ص 202 ج 1 ، نیشیپ ، عبنم  - 7

ص 22 ج 1 ، نیشیپ ، عبنم  - 8
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: درک مالعا  اجنامه  دینادرگ و  زاب  نت  ود  نیدب  ار  تمس  ود  نیا  هبعک  رد  هناتسآ  رب  راب  رگید 

نایجاح و تیاقـس  نیمه  رگم  مرادیم ، مالعا  رثایب  مراذـگیم و  اپ  ریز  ار  همه  هدوب ، تیلهاج  راگزور  رد  هک  يزاـیتما  ره  ینوخ و  ره 
زا ار  نآ  دمآ و  دورف  بکرم  زا  درب ، نایاپ  هب  رتش  رب  راوس  ار  دوخ  فاوط  هکم  حـتف  زور  رد  ادـخ  لوسر  نوچ  « (1) . » ار هبعک  يراددیلک 

دوخ ناتسد  اب  تساوخیم  وا  تسیرگن . نآ  رد  تفر و  مزمز  غارـس  هب  سپـس  درازگ و  زامن  تعکر  ود  سپ  دندرب . نوریب  مارحلا  دجـسم 
. تفر میهاربا  ماقم  کیدزن  دجسم  زا  ياهرانک  هب  اما  درادرب ، بآ  مزمز  زا 

. درک رود  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دوب و  ادخ  هناخ  هب  هدیبسچ  میهاربا  ماقم  راگزور  نآ  رد 
بآ ياههرطق  ناناملـسم  ماـگنه  نیا  رد  تخاـس . وضو  دیـشون و  يردـق  تساوخ و  یبآ  فرظ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  نینچمه 

هدید و هن  یهاشداپ  چیه  دنتفگیم : دنتـسیرگنیم و  زین  ناکرـشم  دنتخیریم و  شیوخ  تروصرب  دنتفرگیمرب و  گنردیب  ار  وا  يوضو 
. دشاب هدیسر  دوخ  موق  نایم  رد  یهاگیاج  نینچ  هب  هک  میاهدینش  هن 

نب ۀلاضف  هک  درکیم  فاوط  ادخ  هناخ  درگ  رب  ناضمر ، هام  زا  هدنام  زور  هد  هعمج  زور  رد  هکم ، حـتف  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
لوسر يا  هلب ، تفگ : هلاضف ؟ يا  دومرف : دـش  کیدزن  وا  هب  نوچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تشاد . يو  لتق  گـنهآ  یثیل  حولم  نب  رمع 

دنوادـخ زا  دومرف : سپـس  دـیدنخ و  ربماـیپ  متفگیم . ادـخ  رکذ  تسین ، يزیچ  تفگ : يدوب ؟ هشیدـنا  هچ  رد  نتـشیوخ  اـب  دومرف : ادـخ .
دنوادـخ هب  دوب : هتفگ  اهدـعب  دوـخ  يو  تفرگ . مارآ  درم  نآ  لد  تشاذـگ و  يو  هنیـس  يور  رب  دوـخ  ناتـسد  هاـگ  نآ  هاوـخب . شزرمآ 
هدیرفاین وا  زا  رتینتـشاد  تسود  نم  يارب  ار  زیچ  چـیه  دـنوادخ  مدرک  ساسحا  هک  تشادـنرب  ماهنیـس  يور  زا  دوخ  تسد  زونه  دـنگوس 

نیمه رد  دیوگب . ناذا  ات  دومرف  دوب  شهارمه  هک  ار  لالب  تفر ، هبعک  نورد  هب  هک  نآ  زا  سپ  هکم  حتف  زور  رد  ادـخ  ربمایپ  « (2) . » تسا
: تفگ درک و  شناهارمه  هب  ور  باتع  دـندوب . هتـسشن  هبعک  هناتـسآ  رد  ماـشه  نب  ثراـح  دیـسا و  نب  باـتع  برح ، نب  نایفـسوبا  ناـمز 

دیسا رب  دنوادخ 
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زا متسنادیم  قح  هب  ار  وا  رگا  دنگوس ، دنوادخ  هب  تفگ : ثراح  دروآ . مشخ  هب  ار  وا  هک  دونشن  يزیچ  دشابن و  اج  نیا  رد  هک  داهن  تنم 

! دناسریم ربخ  وا  هب  گیر  نیا  میوگب  يزیچ  رگا  هک  میوگیمن ، چیه  نم  تفگ : زین  نایفسوبا  مدرکیم . يوریپ  يو 
هک ار  هچنآ  همه  سپـس  و  منادیم - دیتفگ  هک  ار  هچنآ  همه  نم  دومرف : عمج  نیا  هب  دـمآ و  نوریب  هبعک  زا  ادـخ  لوسر  هک  دـییاپن  يرید 

دنوادـخ هب  ییادـخ . ربماـیپ  وت  هک  میهدیم  یهاوگ  دـنتفگ : ود  ره  باـتع  ثراـح و  ماـگنه  نیا  رد  درک . وگزاـب  ناـشیارب  دوـب  هتـشذگ 
ناتسبات لصف  رد  اههتـشذگ ، رد  « (1) . » تسا هدـناسر  ربخ  وت  هب  مییوگب  ات  دوب  هتفاین  ربخ  تشذـگ  ام  نایم  هچنآ  زا  سک  چـیه  دـنگوس ،

. دندرکیم یشاپ  بآ  هتسویپ  ندش  درس  يارب  ار  فاطم 
هک میروخیمرب  نآ  دننامه  یگتفرگ و  دیـشروخ  هلزلز ، هیبش  ياهشزرل  هقعاصلیبق ، زا  یعیبط ؛ دادخر  اههد  هب  مارحلا  دجـسم  خیرات  رد 

. تسا هدوب  شیوخ  ياههدرکرب  ندیبلط  شزرمآ  هانگ و  زا  يرود  رد  نامدرم  تربع  هیام  هداد و  ناشن  ار  دنوادخ  تمکح  زا  یتایآ 

مزمز هچخیرات 

میهاربا ماقم  رانک  رد  هبعک و  يرتم  هدـجیه  هلـصاف  هب  دوسألارجح  علـض  لباقم  رد  مزمز  هاـچ  هدروآ ، نیمرحلا » ةآرم   » بحاـصهک ناـنچ 
. تسا هتشاد  رارق 

ینابایب رد  ار  لیعامـسا  رجاه و  شیوخ  دـنزرف  نز و  دـنوادخ  نامرف  هب  میهاربا  نوچ  ددرگیم . زاب  میهاربا  راگزور  هب  هاچ  نیا  شیادـیپ 
خـساپ رد  میهاربا  تسا ؟ هداد  نامرف  نینچ  ار  وت  دنوادخ  ایآ  يراذگیماو ؟ ار  ام  ارچ  دیـسرپ : وا  زا  شرـسمه  درک ، اهر  عرذ  تشکیب و 

. دش میهاوخن  هابت  تسا  نینچ  رگا  تفگ : هاگنآ  شرسمه  يرآ . تفگ :
نادب يوس  نیا  زا  هورم  افصهوک و  ود  نایم  دیسر  نایاپ  هب  دنتشاد  هارمه  هک  یبآ  هریخذ  نوچ  دندنام و  هناخ  راوج  رد  لیعامـسا  رجاه و 

هک هاگ  نآ  دبایب . یبآ  رگم  ات  دیود  يوس 
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لیعامـسا ياپ  ریز  رد  ار  مزمز  دـنوادخ  دـمآ و  خـساپ  راگدرورپ  بناج  زا  ار  وا  دیـسر ، هنارک  هب  شناوت  داد و  ماجنا  ار  دوخ  شالت  همه 

. دناشوجرب
تخاس و راصح  كاخ  اب  نآ  درگرب  دورب ، نایم  زا  بآ  نیا  کشم ، ندروآ  ات  دابم  هک  میب  نیا  زا  رجاه  دیـشوجرب ، كاخ  زا  مزمز  نوچ 

. دش هدناوخ  یمان  نینچ  هب  مزمز  باطخ ، نیا  ببس  هب  زور و  نآ  زا  نامب .» شیوخ  ياج  رب  « ؛» یمز یمز ، : » درک باطخ  نادب  نینچ 
. دنامیم يراج  هشیمه  ياهمشچ  تخاسیمن  راصح  هچضوح و  دیشوجیمرب ، نیمز  زا  هک  بآ  نیا  درگ  رب  رجاه  رگا  دنیوگ :

دش و رپ  هاچ  نیا  دیماجنا  مزمز  مارحلا و  دجسم  ندش  هتشاذگاو  هب  هک  یسایس  ییایفارغج و  عاضوا  طیارش و  ببس  هب  نامز و  تشذگ  اب 
. تخاس راکشآ  راب  رگید  ار  نآ  دنوادخ  ماهلا  هب  دوب ، هدید  هک  ییایؤر  یپ  رد  بلطملادبع  اهدعب  هک  نآ  ات  تفر ، نایم  زا  مه  نآ  راثآ 

ضرعم رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  ردپ  يو و  دـنزرف  هَّللادـبع  دوب ، هدرک  بلطملادـبع  هک  يرذـن  هب  يافو  رد  مزمز و  هطـساو  هب 
هطـساو تشاد  ناکما  هنوگچ  دوب  هدنادرگ  زاب  لیعامـسا  هب  ار  یگدنز  تسا و  تایح  بآ  همـشچ  هک  مزمز  اما  تفرگ . رارق  ندش  ینابرق 

؟ دوش گرم 
مزمز هطساو  هب  « (1) . » تفای ییاهر  ندش  هتشک  زا  هَّللادبع  ناسنیدب  تشاذگ و  بلطملادبع  شیپ  رد  رگید  یهار  دنوادخ  هک  دوب  نینچ 
تنـس نیا  مه  مالـسا  دشاب . رتش  رفن  دصدرم  ره  هید  دش  ررقم  هک  دوب  ندش  هتـشک  زا  وا  ییاهر  هَّللادـبع و  يارب  نداد  هیدـف  ماگنه  رد  و 

رد تفریذپ و  ار  برع 

زا یبیغ  یگناب  هک  دید  باوخ  رد  بلطملادبع  یبش  تسا : هدمآ  هوسکلاو » ۀبعکلا  زا « لقن  هب  هعسوتلا ص 140  ۀصق  رد  هراب  نیا  رد  - . 1
. دنایامن وا  هب  ار  رفح  ياج  دش و  رارکت  گناب  نآ  دنک . رفح  ار  مزمز  دهاوخیم  وا 

. تشادن مه  يدـنزرف  وا  زج  هتبلا  دادیم و  يرای  ار  وا  ثراح  شدـنزرف  هناگی  هک  یلاح  رد  درک  زاغآ  ار  ندـنک  بلطملادـبع  ناسنیدـب 
هیده هک  هاچ  نیا  راک  رد  زین  ار  نانآ  دنتساوخ  وا  زا  دندش و  یعدم  شاهیقب  ماجنا  رد  شیرق  دوب  نتفای  نایاپ  فرـش  رد  راک  هک  یماگنه 

. دندروآ تجح  يو  ربارب  رد  دوخ  رامش  ینوزف  هب  نانآ  دز و  زاب  رس  نتفریذپ  زا  بلطملادبع  دنک . کیرش  تسا  لیعامسا  ناشردپ 
. دنک ینابرق  ادخ  هار  رد  ار  یکی  دهد  رسپ  دنزرف  هد  ار  وا  دنوادخ  رگا  هک  درک  رذن  بلطملادبع 
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. درک ررقم  نینچ  هید  نییآ 

. دبای ییاهر  قافن  زا  دروخب  نآ  زا  سک  ره  هک  تسا  یبآ  مزمز 
. دننک ترایز  ار  وا  هناخ  هک  تسادخ  نانامهیم  زا  ییاریذپ  تبرش  مزمز 

. تفاکش شمکش  ياهیگدروخ  نیچ  هک  دش  هبرف  هزادنا  نآ  تدم  نیا  رد  دنارذگ و  مزمز  بآ  هب  اهنت  زور  یس  رذوبا  دنیوگ 
هطساو هچنآ  هدوب و  یهلا  ناربمایپ  زا  يربمایپ  هدش ، نیمز  زا  شندیشوجرب  ببـس  هک  نآ  هچ ، دراد ؛ يرترب  يرگید  بآ  ره  رب  مزمز  بآ 

يوس هس  زا  مزمز  بآ  تسا . هدیـشوجرب  نیمز  ياـج  نیرتسدـقم  رد  هبعک و  راوج  رد  تسا ، هدوب  لـیئربج  ياـپ  هدـش  ندیـشوج  رب  نیا 
هللا یلصادخ  لوسر  بلق  دناهدیشون ، بآ  نیا  زا  ناراگزیهرپ  ناگدیزگرب و  ناربمایپ و  دیآیم ، هورم  زین  افص و  ، دوسألارجح تمس  ینعی 

. دندربیم هنیدم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر  يارب  كربت  ندوب و  اراوگ  لیلد  هب  ار  مزمز  بآ  و  تسا ، هدش  هتسش  نادب  هلآ  هیلع و 
نداد بآ  رادهدهع  ياج  نیا  رد  دوخ  درک و  هدامآ  ییاج  هاچ  نیا  راوج  رد  تخاس ، هدنز  راب  رگید  ار  مزمز  بلطملادبع  هک  نآ  زا  سپ 

نب ساـبع  دوخ  ردارب  زا  یلاـس  بلاـطوبا  دـش . رادهدـهع  ار  تمـس  نیا  بلاـطوبا  شدـنزرف  تشذـگرد  نوـچ  دـشیم . مزمز  زا  مدرم  هب 
جح مسوم  دعب  لاس  نوچ  تشاذگن . شیوخ  يارب  چیه  درک و  فرـصم  جح  مسوم  رد  ار  نآ  دیبلط و  ضرق  مهرد  رازه  هد  بلطملادـبع 

دناوتن رگا  هک  طرـش  نیا  رب  تساوخ ، ماو  مهرد  رازه  هدراهچ  سابع  دوخ  ردارب  زا  راب  رگید  يور  نیا  زا  تشادـن و  چـیه  بلاـطوبا  دـش 
. دراذگاو يو  هب  ار  نایجاح  تیاقس  بصنم  دهد ، سپ  زاب  ار  نآ 

تسد رد  تمس  نیا  تشاذگاو . وا  هب  ار  تیاقـس  دهد  سپ  زاب  ار  ردارب  یهدب  دوب  هتـسناوتن  تدم  نیا  رد  بلاطوبا  دش و  دعب  لاس  نوچ 
. دنام نانآ  رایتخا  رد  نایسابع  تفالخ  نایاپ  ات  دوب و  سابع  ینب 

: تسا هدروآ  نینچ  هراب  نیا  رد  برعلا » ةریزج  ةآرم   » رد يربصبویا 
راک نیا  يور  نیا  زا  تشاد و  زاب  تیاقـس  روما  هب  نتخادرپ  زا  ار  نانآ  یتموکح  ياهراک  دنتفرگ ، رایتخا  رد  ار  تموکح  نایـسابع  نوچ 

. دنناسر ماجنا  هب  ار  نآ  یسابع  نادناخ  زا  تباین  هب  ات  دندرپسیم  دندوب  مرح  تاقوا  رادهدهع  دوخ  هک  ریبز  نادناخ  هب  ار 
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. دننک راذگاو  ناشیدب  ًامسر  ار  تمس  نیا  دنتساوخ  نایسابع  زا  ریبز  نادناخ  اهدعب 

ماجنا رد  زین  رگید  یناسک  نایجاح ، نتفای  ینوزف  لیلد  هب  دنچ  ره  دنتـشاذگاو ، نادـناخ  نیدـب  ار  راک  نیا  يدنـس  ساسا  رب  مه  نایـسابع 
. دندیمانیم همزامز »  » ار نانیا  دندرکیم . يراکمه  نانآ  اب  مهم  نیا 

. دندرک تیبثت  ریبز  نادناخ  يارب  ار  تمس  نیا  زین  ینامثع  يافلخ  اهدعب 
ندرک درـس  يارب  یناـبیاس  اـج  نآ  هدوـب و  يدـبنگ  ياهـفرغ و  مزمز  رب  يراـگزور  « (1) . » دـنرومان سیر » تیب   » هب نادـناخ  نـیا  هزورما 
«(2) . » دش هتشادرب  ترورض  ياضتقا  رب  فاطم و  هعسوت  نایرج  رد  ق . لاس 1383 ه . رد  انب  نیا  اما  تسا . هتشاد  دوجو  بآ  ياهوبس 

ص 80 ج 3 ، میوقلا ، خیراتلا  - 1
: تسا هدمآ  نینچ  مزمز  خیرات  هرابرد  هعسوتلا ص 137  ۀصق  رد  - 2

، دـننکیم قیقحت  نایحیـسم  نایدوهی و  سدـقم  بتک  رد  روکذـم  ياهدادـخر  رد  هک  یناـسک  يوس  زا  هتفرگ  ماـجنا  ياـهشهوژپ  رباـنب 
نیا زا  شیپ  يدوعـسم  دـننامه  ناملـسم ؛ ناخروم  یخرب  هچنآ  اب  خـیرات  نیا  تسا . هدـمآ  ایند  هب  دالیم  زا  لـبق  لاس 1910  رد  لیعامـسا 

. دراد یگنهامه  يراگزاس و  دناهدش ، روآدای  ناققحم 
. تسا هلصاف  يرمق  لاس  یسمش و 3987  لاس  يدالیم 3905  لاس 1995  ات  نامز  نآ  زا 

، هیفاک هنونـضم ، هکرب ، هنومیم ، هیفاـع ، هعفاـن ، هیورم ، هعابـش ، مزمز ، تسا : هدـش  داـی  نینچ  مزمز  ياـهمان  زا  هعـسوتلا ص 138  ۀـصق  رد 
. لیعامسا ایقس  و  لیربج ، ۀمزه  معط ، ماعط  مقس ، ءافش  هبذعم ،

: تسا هدمآ  نینچ  مزمز  ياهتمرم  اههزادنا و  داعبا و  زین  یهدبآ و  نازیم  همشچرس ، هرابرد  باتک  نیمه  رد 
ییاهیـسررب زا  سپ  هتفریذـپ و  تروص  مزمز  بآ  همـشچرس  تخانـش  فدـه  هب  دـنچ  یتاعلاطم  نآ : یهدبآ  نازیم  مزمز و  همـشچرس 

اب مزمز  بآ  همشچرس  هک  تسا  هدش  صخشم  هتفرگ  ماجنا  لیس  ندش  يراج  ناراب و  شراب  نامز  هلمج  زا  فلتخم  طیارـش  رد  هک  یملع 
. دشاب هتشاد  لقتسم  ياهمشچرس  دیاب  دراد و  توافت  ینیمز  ریز  ياهبآ  رگید 

لکش یتخاس  نیمز  نهک  ياههرود  رد  هک  تسا  یحطسم  ياههرخـص  يال  هبال  زا  مزمز  بآ  یلـصا  همـشچرس  اهیـسررب ، نیمه  هیاپ  رب 
مزمز هاـچ  فرط  هب  هورم  نینچمه  افـص و  هبعک ، تمـس  زا  هدـمآ ، دـیدپ  اهگنـس  ناـیم  رد  هک  هنخر  هس  قیرط  زا  بآ  نیا  تسا . هتفرگ 

. دیآیم
. دسریم بآ  رتم  هد  دودح  هب  دوشیم  ریزارس  هاچ  تمس  هب  اههرخص  نیا  ریز  رد  هک  یبآ  راشف 

. دراد دوجو  هسام  نش و  زا  رتم  دودح 16  تماخض  هب  ياهقبط  دباییم  نایرج  اهنآ  ریز  زا  بآ  هک  یگنس  تاقبط  يالاب  رد 
. تسا هیناث  رد  رتیل   18 ات 5 / نایم 11  مزمز  بآ  یبد  نازیم  اهیسررب  نیرخآ  قبط 

هزور یس  هام  ره  رد  ، 950 زور 400 / ره  رد  ، 39 تعاس 600 / ره  رد  هاچ  نیا  یبد  لک  مینک  ظاحل  ار  مزمز  یبد  نازیم  نیرتمک  اـم  رگا 
. دوب دهاوخ  رتیل   342 / 144 رب 000 / نوزفا  لاس  ره  رد  28 و  / 512 / 000

زا هزادـنا  هچ  درذـگیم ، هدـس  هدراهچ  رب  نوزفا  هک  نونکات  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  راـگزور  زا  درک  ینیب  شیپ  ناوتیم  هیاـپ  نیا  رب 
. دناهدش باریس  نآ  زا  ناسک  هزادنا  هچ  تسا و  هدش  تشادرب  بآ  مزمز 

ياج رب  شیوخ  راثآ  رد  نآ  رطق  قمع و  زا  ییاـهشرازگ  هتـشاد و  ماـمتها  مزمز  داـعبا  يریگهزادـنا  هب  ناـخروم  زاـب  رید  زا  مزمز : داـعبا 
رتم راهچ  دودح  هاچ  ضرع  هک  هدش  صخـشم  نآ  هجیتن  رد  هتفریذپ و  تروص  رما  نیا  هرابرد  یملع  ییاهیـسررب  زین  ًاریخا  دناهتـشاذگ .
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هک دراد  دوجو  لنوت  هناـهد  ود  قمع  نیا  نییاـپ  رد  تسا . رادروخرب  یمکحم  نیچ  رود  زا  رتمیتناـس   14 قمع 80 / ات  هاچ  لـخاد  تسا و 
. تسا هدش  رفح  گنس  لخاد  رد  رتمیتناس   17 قمع 20 / ات  نآ  زا  رتنییاپ  و  دیآیم ، دایجا  تمس  زا  يرگید  هبعک و  تمس  زا  یکی 

. تسا کیدزن  دنکیم  شرازگ  عارذ  لهچ  ار  هاچ  قمع  هدمآ و  زین  نهک  یخیرات  دانسا  رد  هچنآ  هب  اههزادنا  نیا  هک  نآ  بلاج 
نیچرود و ياراد  شخب  ود  یقالت  لحم  رد  تسا و  ناسون  رد  رتم  ود  مین و  کی و  ناـیم  تواـفتم و  نآ  فلتخم  ياـهقمع  رد  هاـچ  رطق 

. دسریم رتمیتناس   1 هب 80 / اهگنس  لد  رد  هدش  رفح 
نانارمکح ناهاش و  ناگفیلخ و  تسا و  هدش  نادـب  یناوارف  مامتها  مزمز ، هاگیاج  هب  هجوت  اب  ناراگزور  رذـگ  رد  مزمز : رب  يانب  تمرم و 

مامتها نیا  دناهدوزفا و  نادب  هاچ ، نیا  تلزنم  هاگیاج و  اب  بسانم  ییاهنیذآ  هتخادرپ و  نآ  رب  انب ، نتخاس  هب  هتشاد و  نادب  رایسب  یتیانع 
. تسا هتفای  همادا  زورما  هب  ات 

مزمز و هب  یناوارف  مامتها  هقالع و  نایسابع  هدوب ، سابع  رایتخا  رد  مزمز  بآ  زا  نایجاح  تیاقـس  بصنم  نهک  ناراگزور  رد  هک  اجنآ  زا 
يور رب  نینچمه  نایـسابع  درک . شرفگنـس  ار  نآ  فارطا  تشاذـگ و  هاچ  رب  ییاههدرن  هک  دوب  یـسک  نیتسخن  روصنم  دنتـشاد . نآ  هینبا 

رد هدرک و  فیـصوت  هدـش  يراک  یـشاک  ار  دـبنگ  نیا  هبر  دـبع  نبا  تسا . هدرک  دای  نآ  زا  يومح  توقاـی  هک  دـندرک  اـنب  يدـبنگ  هاـچ 
لخاد رد  دراد و  قرش  تمس  هب  يرد  نآ  هناخ  دبنگ  و  دیفس ، گنـس  يامن  اب  تسا  يدبنگ  هداد ، تسد  هب  نآ  زا  ریبج  نبا  هک  یـشرازگ 

اب اًـلماک  هاـچ  درگادرگ  نینچمه  شرازگ ، نیا  رد  تسا . مزمز  نذوم  هاـگتماقا  زین  دـبنگ  راـنک  رب  دـننکیم و  بآ  رپ  هک  تسا  يولد  نآ 
. تسا هدش  نیچرود  گنس 

درگ هاچ  هناهد  يدوعس ، ریگارف  هعـسوت  زا  شیپ  هلحرم  نیرخآ  رد  هدش و  تمرم  اهراب  هدوب  مزمز  رب  هک  ییانب  دبنگ و  دعب  ياههرود  رد 
هتشاد دوجو  يزلف  يراصح  نآ  درگ  رب  هدش ، شرف  رمرم  اب  نآ  فارطا  حطس  هتشاد ، رارق  هناهد  هزادنا  هب  رمرم  یگنـس  هعطق  نآ  رب  هدوب ،

. تسا هدوب  يزلف  ییاههدرن  زین  راصح  نیا  يور  رب  دوش و  هاچ  هب  طوقس  عنام  ات 
دبنگ ِرد  تسا . هدوب  رتم   5 ربارب 5 / عارذ  نآ 11  علـض  ره  لوط  شوگ و  راهچ  ییانب  هدوب ، مزمز  رب  نارود  نیا  ات  هک  ياهناخ  دـبنگ  يانب 
زارف رب  هتشاد ، دوجو  ياهبیتک  انب  یبرغ  علض  ینعی  هبعک  لباقم  تمـس  رد  راوید و  همین  عافترا  رد  هدشیم ، هدوشگ  قرـش  تمـس  زا  هناخ 

هب یبوچ  ناب  هیاس  نیا  عومجم  و  هدوب ، هتفرگ  رارق  حطـسم  عالـضا  اب  لکـش  ناهوک  ياهچدـبنگ  فقـس  نیا  يور  رب  یبوچ و  یفقـس  انب 
. تسا هتشاد  صاصتخا  هدوب ، رادهدهع  ار  نانذؤم  هب  هناگ  جنپ  تاقوا  رد  ناذا  تقو  مالعا  هفیظو  هک  نارادهگن ، تقو  سییر 

یعبنم هب  ار  بآ  هک  هدش  بصن  روظنم  نیدـب  یبآ  پمپ  لاس  نیا  رد  هدـشیم و  هدافتـسا  ولد  زا  بآ  نتـشادرب  يارب  ق . لاس 1373 ه . ات 
ولد نانچمه  نامز  نیا  رد  هتبلا  تسا . هدیـسریم  هدش  هداد  رارق  هاچ  فارطا  رد  هک  ییاهریـش  هب  بآ  اجنآ  زا  هدـناسریم و  الاب  رد  يزلف 

. دوب هدش  هتشاذگ  یقاب  دناهتشاد  هقالع  هک  یناسک  يارب  زین  هاچ 
رب دوجوم  ياهانب  تفریذـپ ، تروص  ق . ات 1388 ه . ياهلاس 1381  هلـصاف  رد  هک  يدوعـس  نارود  هعـسوت  نیتسخن  زا  هلحرم  نیمود  رد 

يارب ییاهناکلپ  تفای و  لاقتنا  فاطم  حطـس  زا  رتمیتناس  داتفه  رتم و  ود  قمع  ینعی  نیمز ؛ ریز  هقبط  هب  زین  هاچ  هناهد  دش و  هدیچرب  مزمز 
هب نارود  هلحرم ، نیمه  رد  دـش . هتخاـس  دوـب  هدـش  بصن  ریـش  يدادـعت  مادـک  ره  رد  هک  نادرم  ناـنز و  هناگادـج  ياـهنلاس  هـب  نـتفر 

. تفای نایاپ  یلک  هب  بآ  نتشادرب  يارب  ولد  يریگراک 
هژیو ياهنزخم  رد  مارحلا  دجـسم  رـس  ات  رـس  رد  مزمز  بآ  نینچمه  دـش . هدوزفا  نیمز  ریز  نلاس  تاناکما  تعـسو و  هب  دـعب  لحارم  رد 

. تفرگ رارق  نایجاح  سرتسد  رد  لکش  کی 
هیهت مزمز  دوخ  زا  بآ  ندرک  درس  يارب  هدافتسا  دروم  ياهخی  دوشیم ، درس  هژیو  ياههاگتسد  اب  مزمز  بآ  هک  رضاح  نارود  زا  شیپ  ات 

.» 127 صـص 141 - هعـسوتلا ، ۀـصق  هب  دـیرگنب  دراد  رارمتـسا  اهنک  درـس  زا  هدافتـسا  راـنک  رد  هویـش  نیمه  زین  نونکا  تسا و  هدـشیم 
« مجرتم
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میهاربا ماقم  هچخیرات 

زا امش  میداد و  رارق  نایمدآ  نمأم  هاگهانپ و  ار  هناخ  نآ  هک  هاگ  نآ  و  : » تسا هدومرف  نینچ  میرک  نآرق  رد  میهاربا  ماقم  هرابرد  دنوادخ 
. دیرازگب زامن  میهاربا  ماقم  راوج  رد  هک  نآ  ینعی  «- (1) .« » دریگب هاگزامن  نتشیوخ  يارب  میهاربا  ماقم 

همه دـناهتفگ : یناـسک  تسا . میهاربا  ماـقم  مرح  همه  دـناهتفگ : یخرب  تسا . میهاربا  ماـقم  شیاـج  همه  مارحلا  دجـسم  دـناهتفگ : یخرب 
تـسا یگنـس  نامه  میهاربا  ماقم  دناهتفگ : زین  رگید  یناسک  ماجنارـس  و  تسا . میهاربا  ماقم  هفلدزم  تافرع و  انم ، لیبق  زا  جح  ياهناکم 

. دربیم رتالاب  زین  ار  نآ  تفریم  رتالاب  هبعک  ياهراوید  هزادنا  ره  داتسیایم و  نآ  يور  رب  هبعک  يانب  ماگنه  هب  میهاربا  هک 
. دنکیم ردابت  ناسنا  نهذ  هب  میهاربا  ماقم  مان  زا  زین  نیمه  دیامنیم و  هیقب  زا  رتتسرد  ریخا  رظن  نایم ، نیا  رد 

هب وا  مات  یگدادـلد  لماک و  نامیا  زا  ینامدای  ات  دـنامب  نآ  رب  وا  ياپ  ياـج  هتـساوخ  دـنوادخ  هک  تسا  گنـس  ناـمه  میهاربا  ماـقم  سپ 
تـشهب ياهگنـس  زا  لصا  رد  میهاربا  ماقم  دـناهدرک ، لقن  ناّبِح  نبا  مکاـح و  دـمحا ، يذـمرت ، هک  یتیاور  رب  اـنب  « (2) . » دشاب دنوادخ 
دنوادخ هک  دنتـسه  تشهب  ياهتوقای  زا  توقای  ود  ماقم  نکر و  : » دومرف هک  دـناهدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  تسا ؛

. دنتخاسیم نشور  ار  برغم  ات  قرشم  زا  درکیمن  شوماخ  ار  اهنآ  رون  دنوادخ  رگا  تسا و  هدرک  شوماخ  ار  اهنآ  ششخرد 
هک تشاد  ردـقم  نینچ  دـنوادخ  اما  دـندرازگیم ، مارتحا  هبعک  رانک  رد  ار  ماقم  دوسألارجح و  زین  تیلهاج  راگزور  رد  بارعا  هک  نآ  اب 

نیا ات  دننامب  نوصم  ندش  تب  زا  هس  نیا 
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. دنشاب رود  هب  دوخ  خیرات  رد  كرش  هبئاش  هنوگ  ره  زا  يدمحم  نییآ  تاسدقم 

باتفآ ریز  رد  دازآ و  ياضف  رد  ریخا ، ياههرود  رد  زج  هک  ارچ  هداد ؛ تسد  زا  ار  دوخ  هیلوا  تلاح  تسا  ماقم  گنس  رب  هک  ییاهاپ  ياج 
هدش ناتـشگنا  شقن  نتفر  نایم  زا  ببـس  لماوع  نیا  عومجم  دـناهدرک و  سمل  ار  نآ  ناوارف  نیا ، رب  نوزفا  هدوب و  یعیبط  لماوع  رگید  و 

. تسا
اپ گنـس  نیا  يور  رب  نتفرگ  رارق  هبعک و  يانب  ماـگنه  هب  میهاربا  هک  تسا  نیا  دـسریم  رظن  هب  گنـس  رب  دوجوم  ياـهاپ  ياـج  زا  هچنآ 

. تسا هدوب  هنهرب 
: هتفگ باطخ  نب  رمع  هک  تسا  هدرک  لقن  کلام  نب  سنا  زا  يراخب 

. يدرکیم هاگ  زامن  ار  میهاربا  ماقم  دوب  بوخ  هچ  ادـخ ، لوسر  يا  متفگ : هک  نآ  یکی  مدـش : هتـساوخ  کـی  رب  میادـخ  اـب  زیچ  هس  رد  »
« ....« (1)  » ًیّلَصُم َمیِهاَْربِإ  ِماَقَم  ْنِم  اوُذِخَّتاَو  هک  دش  لزان  هیآ  نیا  سپ 

نامه هبهکلب  تفرگرارق ، ماـقم  تشپ  قیقد  روطهب  تسیاـبیمن  ًاـمتح  هتبلا  دوش . هدـناوخ  میهاربا  ماـقم  تشپ  رد  زاـمن  هک  تسا  نآ  تنس 
رارق ماـما  رـس  تـشپ  کـیدزنو  رود  ياههلـصاف  رد  تعاـمج ، نارازگزاـمن  هـک  هنوـگنآ  تـسا ، یفاـک  دـشابماقمتشپ  ًاـفرعهک  هزادـنا 

. دنریگیم
یلصربمایپ اما  دوب ، ادخ  هناخ  هب  هدیبسچ  میهاربا  ماقم  هکم ، حتف  زور  ات  هلآ  هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر  راگزور  رد  تیلهاج و  نارود  رد 

فاوـط هار  دـس  میهاربا  ماـقم  تشپ  رد  نارازگزاـمن  هک  نآ  يارب  ًیّلَـصُم و  َمیِهاَْربِإ  ِماَـقَم  ْنِم  اوُذِـخَّتاَو  هیآ  لوزن  زا  سپ  هـلآ  هـیلع و  هللا 
نوچ دوب و  اج  نیمه  رد  زین  رمع  رکبوبا و  نارود  رد  ماقم  درب . ینونک  ياج  هب  داد و  هلـصاف  ادـخ  هناخ  زا  ار  نآ  دـنوشن  هبعک  ناگدـننک 
دوخ رمع  اما  دنتشاذگ . هبعک  هب  هدیبسچ  دندنادرگرب و  مارحلا  دجسم  هب  ار  نآ  درک  رود  دنک و  دوخ  ياج  زا  ار  نآ  لیـس  نارود  نیا  رد 

یلصربمایپ نارود  رد  شیوخ  عضوم  نامه  هب  ار  نآ  هباحـصزا  یعمج  روضح  رد  ق . لاس 17 ه . ناضمر  هام  رد  دمآ و  هکم  هب  هنیدـم  زا 
. دراد رارق  اج  نامه  رد  ماقم  زین  نونکا  دنادرگرب . هلآ  هیلع و  هللا 

میهاربا ماقم  يارب  ق . لاس 161 ه . رد  هک  دوب  یسک  نیتسخن  یسابع  هفیلخ  يدهم 
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ياهباق نتخاس  مهارف  ای  نآ و  باق  میمرت  ماقم و  زا  يرادـهگن  راک  ناراد  دـیلک  ناگفیلخ و  رگید  سپـس  تخاس ، مهارف  ـالط  زا  یباـق 

. دنتفرگیپ نآ  يارب  ار  دیدج 
، دـنیابرب مه  ار  ماقم  دنتـساوخ  دـندیدزد ، ار  دوسألارجح  هک  نایطمرق  هنتف  نایرج  رد  تشاد ، رارق  زابور  ياضف  رد  زاغآ  رد  میهاربا  ماقم 
زا تظافح  يارب  مدرم  هک  دوب  سپ  نآ  زا  تشاد . هگن  نمیا  دـنزگ  زا  ناـس  نیدـب  تخاـس و  ناـهنپ  ار  نآ  هبعک  ناراددـیلک  زا  یکی  اـما 

یقودنـصماقم يارب  اهدعب  دیدرگمهارفنینهآ . يرگید  یبوچ و  یکی  كرحتم ؛ هبق  ود  نآ ، يارب  ناس  نیدب  دندمآرب و  هشیدنا  رد  ماقم ،
. دنتشاذگیم قودنصنیا  رد  ار  نآ  دنتخاس و  هژیو 

ار فاوط  زامن  مدرم  ات  دوب  یناب  هیاس  هروصقم  نیا  ياهتنا  رد  دنتخاس و  ياهروصقم  ماقم  يارب  عاضوا ، تفرشیپ  اب  نیـسپ و  ياهنامز  رد 
. دنهد ماجنا  نآ  رد 

يزاسون تمرم و  اهراب  اهدعب  ماقم ، رب  هدـش  هتخاس  يانب  دـش . هتخاس  ماقم  رب  ياهروصقم  ق . لاس 810 ه . رد  راـب  نیتسخن  دوشیم  هتفگ 
شنیزگیاج یکچوک  ياهشیش  حیرض  دنتشادرب و  ار  نآ  نایجاح ، رب  فاطم  ندرک  رتخارف  فده  هب  يدوعس و  نارود  رد  ماجنارس  دش و 

. دندرک
نادـب یـسرتسد  عناـم  دوب  هتفرگ  ناـیم  رد  ار  ماـقم  هک  ياهدرپ  تشاد و  رارق  هروصقم  ياـنب  لـخاد  رد  میهاربا  ماـقم  ق . لاس 1385 ه . ات 

نآ يریگهزادنا و  ار  میهاربا  ماقم  حیرض  هرجنپ  نیتسخن  ات  هبعک  ناورذاش  نایم  هلـصاف  يدرک  رهاط  دمحم  ق . لاس 1377 ه . رد  دشیم .
«(1) . » تسا هدرک  شرازگ  رتم  هدزای  ار 

هدمآ دعب  هحفـص  رد  هک  نآ  دروم  رد  هدروآ و  میهاربا  ماقم  زا  ار  یبیرقت  حرط  نیا  میوقلا » خیراتلا  رد « نینچمه  يدرک  رهاط  دمحم  - 1
: تسا هتشون  نینچ 

زاب نامیارب  ار  ماقم  حیرض  ياهرد  ق . نابعش 1367 ه . رد 17  هک  یماگنه  دوخ ، ام  هک  تقیقح  هب  کیدزن  اـما  یبیرقت  تسا  یحرط  نیا 
باق اب  نآ  یبناج  علـض  راهچ  میهاربا و  ماقم  يور  تسادـیپ  یبوخ  هب  حرط  نیا  رد  هک  نانچ  میاهدرک ؛ میـسرت  شیوخ  تسد  هب  دـندرک 

ریز رد  دهدیم و  لیکـشت  ار  ماقم  هدعاق  هک  یگنـس  هب  نییاپ  تمـس  زا  هرقن  باق  نیا  تسا . هدنامزاب  اهاپ  ياج  اهنت  هدش و  هدیـشوپ  هرقن 
. درک اج  هب  اج  ار  نآ  ناوتیمن  تسا و  هدیبسچ  هتفرگ ، ياج  نآ 

: دنکیم لقن  نومضم  نیدب  يرعش  نینچمه  يدرک 
نیا رب  دندرب . الاب  ار  هناخ  ياههیاپ  نآ ، کمک  هب  ناس  نیدـب  دـندربیم و  رتالاب  ار  ماقم  لیعامـسا  میهاربا و  تفریم  الاب  انب  هزادـنا  ره  » 

.« دنامیم ار  یمشاه  نآ  ياپ  ياج  زیچ  ره  زا  شیب  هک  تسا  ییاپ  ياج  گنس 
؟؟؟؟؟ ریوصت

نیا ماقم  رب  دوجوم  ياهاپ  اج  لکـش  مه  هدیـسر و  حیحـص  یثیداحا  هراب  نیا  رد  مه  هچ ، تسا ؛ نینچ  زین  ًاعقاو  دیازفایم : سپـس  يدرک 
ریبز هَّللادبع  راگزور  رد  يرگید  شیرق و  راگزور  رد  یکی  رابود ؛ دوخ  هک  یـشرق - هفیذـح  نبا  مهجوبا  دـنکیم . یهاوگ  ار  يدـننامه 
ياپ ياج  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  ياپ  ياج  تهابـش  ناس  هب  یتهابـش  چـیه  دـیوگیم : تسا - هتـشاد  تکرـش  هبعک  ياـنب  رد 

. ماهدیدن میباییم  ماقم  رب  هک  مالسلا  هیلع  میهاربا 
برع نادـناخ  نیرترومان  یندـب  ياههناشن  رگید  اپ و  ياـج  قیرط  زا  ناـسک  تخانـش  ملع  رد  هک  ینادـناخ  ینعی  جـلدم ؛ ینب  زا  یناـسک 

وا هب  هدـش  ترـضح  نآ  تلافک  رادهدـهع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ردام  هنمآ  تشذـگرد  زا  سپ  بلطملادـبع  هک  یماـگنه  دـناهدوب ،
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: کن میاهدیدن . تسا  میهاربا  ماقم  رب  هک  نآ  اب  وا  ياپ  ياج  ِيدننامه  هب  ییاپ  ياج  چیه  ام  هک  نک  يرادهگن  بوخ  دمحم  زا  دـناهتفگ :
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رد 25/ مالسا ) ناهج  نمجنا   ) یمالسالا ملاعلا  هطبار  سیـسأت  هرگنک  هیـصوت  ربانب  میهاربا  ماقم  رب  هدش  هتخاس  يانب  نتـشادرب  هب  میمـصت 

نینچمه ّجح و  يرازگرب  مایارد  ماحدزا  رطخ  ندرب  نایم  زا  روظنم  هب  : » دوب هدمآ  نینچ  هیـصوت  نآ  همدـقم  رد  دـش . زاغآ  ق . 84 ه . / 12
اب میتسه و  نآ  دـهاش  هلاس  همه  هک  ياهعجاف  ینعی  ناگدـننکفاوط  ياـپ  تسد و  ریز  رد  ناـهانگیب  ندـش  یناـبرق  رارکت  زا  يریگولج 

ار ریز  حرط  هرگنک  نیا  دراد ، يراگزاسان  تسا  ناشناوت  رد  هچنآ  زا  شیب  هب  مدرم  ندرکن  فّلکم  مالسا و  نییآ  لهاست  حماست و 
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 ...« دنکیم راذگاو  يدوعس  ناتسبرع  راکردناتسد  ياهداهن  هب  ار  ماقم  نتشادرب  بیوصت و 

ماجنا ياهمادـقا  هجیتن  رد  دـندش و  نآ  يارجا  راک  هب  تسد  گـنردیب  نـالوؤسم  مـالعا و  حرط  یّنف  تاصخـشم  میمـصت  نیا  لاـبند  هب 
. دش هداد  رارق  ماقم  يور  رب  نیزورما  حیرض  ياهشیش و  ظافح  هتفرگ ،

اج هباج  ياهرذ  هک  نآیب  میهاربا ، ماقم  تمرم  هرابرد  يو  يوس  زا  ینامرف  دـهف  کلم  هعـسوت  حرط  بوچ  راهچ  رد  ریخا و  ياهلاس  رد 
: تفرگ ماجنا  ریز  ياهیگژیو  اب  میهاربا  ماقم  تمرم  نامرف ، نآ  یپ  رد  دش و  رداصدریذپ  تروصیرییغت  نآ  رد  ای  دوش 

الط بآ  لخاد ، کبشم  ياههرجنپ  حیرض ، نیا  رد  دیدرگ . نیزگیاج  دیدج  یـسم  حیرـض  اب  دندوب  هتخاس  ماقم  رب  هک  يزلف  حیرـض  - 1
. تسا هتفرگ  رارق  ترارح  هبرض و  ربارب  رد  مواقم  عون  زا  رتمیلیم و  رطق 10  هب  ياهشیش  ياهرجنپ  نیا ، يور  رب  دش و  هداد 

رییغت دوب  هدش  نییزت  زبس  تینارگ  اب  هک  رارک  تسدکی  دیفس  رمرم  هب  همطاف  يداو  رمرم  هایـس و  تینارگ  زا  ماقم  یگنـس  هدعاق  يامن  - 2
. دوش دننامه  لیعامسا  رجح  يامن  اب  ات  تفای 

. دمآرد درگ  ینحنم و  لکش  هب  ماقم  یگنس  هدعاق  زیت  ياههبل  - 3
«(1) . » تفریذپ نایاپ  ق . 1418 ه . / 10 هبنشراهچ 21 / زور  رهظ  زا  دعب  رد  تمرم  تایلمع  - 4

نینچمه گنس و  رب  انب  تخاس  یخیرات  لحارم  گنس ، نیا  هچخیرات  میهاربا ، ماقم  گنس  تاصخشم  هرابرد  هعـسوتلا  ۀصق  باتک  رد  - 1
: تسا هدمآ  نینچ  باتک  نآ  رد  دیازفایم . باتک  نیا  هدیاف  رب  اهنآ  يروآدای  هک  هدش  هداد  تسد  هب  ییاهیهاگآ  گنس ، ِینونک  عضو 

یگنس دنکیم «]: شرازگ  نینچ  میهاربا  ماقم  گنـس  هرابرد  مارحلا  دجـسملا  ةرامع  خیرات  باتک  رد  همالـساب  ماقم [: گنـس  تاصخـشم 
50 رتمیتناس *  50 رتمیتناس * عارذ 50  کـی  مادـک  ره  نآ  عاـفترا  ضرع و  لوط ، عبرم و  نآ  یلک  لکـش  مرن ، ياهگنـس  عوـن  زا  تسا 

تـسد رثارد  هتبلا  هک  تسا  لکـش  یـضیب  هرفح  ود  اپ  ياج  نیا  نونکا  دروخیم . مشچ  هب  میهاربا  ياپ  ياج  نآ  طسو  رد  تسا . رتمیتناس 
. تسا هدمآرد  تروص  نیدب  لماوع  رگید  مزمز و  بآ  اب  نآ  ندرک  رپ  نینچمه  خیرات و  رذگ  رد  نآ  رب  ناوارف  ياهندیشک 

ماقم گنس  یبیـش  دمحم  نب  دمحا  نب  حلاص  دمحم  خیـش  موحرم  تقو ، ناراد  دیلک  سییر  اب  هارمه  ق . لاس 1332 ه . رد  همالساب ] نم [
ماهدـش روآداـی  هک  ناـنچ  هتفرگ و  رارق  ياهدـعاق  يور  رب  هدـش و  هدـناشوپ  هرقن  ياـههقرو  اـب  هک  میدرک  هدـهاشم  میدـید و  مشچ  هب  ار 

.« تسا هتسب  شقن  نآ  يور  رب  ییاهاپ  ياج  و  تسا ، درز  هایس و  دیفس ، نایم  یگنر  هب  لکش و  بعکم 
هک میدرک  هدـهاشم  تسا «: هدرک  شرازگ  نینچ  ار  نآ  هدـید و  ار  ماـقم  گنـس  دوخ  هک  تسا  يرگید  راگنخـیرات  يدرک  رهاـط  دـمحم 

عاـفترا 13 اـب  یلو  ماـقم  ضرع  لوط و  دـننامه  ضرع  لوط و  اـب  دیفـس و  رمرم  گنـس  زا  ياهدـعاق  يور  رب  لـیلخ  میهاربا  ماـقم  گـنس 
هب ار  اهنآ  بیترت  نیدـب  هتفرگ و  مه  ار  هدـعاق  نیا  زا  یکدـنا  هتفرگرب  رد  ار  ماقم  یلـصا  گنـس  هک  ياهرقن  باق  هدـش و  راوس  رتمیتناـس 

.« درک ادج  هدعاق  نیا  زا  ناوتیمن  ار  ماقم  یلصا  گنس  هک  ياهنوگ  هب  تسا ، هدرک  مکحم  رگیدمه 
لوط و دیفـس و  رمرم  گنـس  سنج  زا  هک  هتفرگ  رارق  دننام  وکـس  يرتگرزب  هدـعاق  يور  رب  مه ، اب  کچوک ، هدـعاق  نیا  یلـصا و  گنس 

. تسا رتمیتناس  نیمز 36  زا  شعافترا  رتم و  کی  نآ  ضرع 
تسین يذفنم  چیه  ياراد  حیرض  نیا  هتفرگ و  رارق  ناسنا  دق  عافترا  هب  یلکش  بعکم  یبوچ  حیرض  ای  قودنص  نایم  رد  دوخ  هدعاق ، نیا 

. درک هدهاشم  ار  ماقم  ناوتیم  نآ  ِرد  قیرط  زا  اهنت  و 
هچنآ دراد . دوجو  همالـساب  يدرک و  نایم  ییاهفالتخا  هدـش ، رکذ  ماـقم  گنـس و  يارب  هک  یتاصخـشم  رد  مه  اههزادـنا و  رد  مه  هتبلا 
داعبا وا  دـسیونیم . هچ  هراب  نیا  رد  يدرک  میرگنب  کنیا  تسا ، همالـساب  شرازگ  میدروآ  ثحب  نیا  زاغآ  رد  تاصخـشم  داعبا و  هرابرد 
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شرب رد  نآ ، عالـضا  زا  علـض  هس  لوط  رتمیتناس ، تسیب  نآ  عافترا  تسا ، بعکم  هب  هیبش  ماقم  گنـس  دـنکیم «: شرازگ  نینچ  ار  ماـقم 
دص و ًاعمج  فرط  راهچ  ياهعلـض  لماش  طیحم  ینعی  گنـس ؛ طیحم  نیاربانب  تسا . رتمیتناس  رگید 38  علـض  لوط  رتمیتناس و   36 یقفا ،

ینعی گنس  طیحم  بیترت  نیدب  تسا و  رتشیب  یناقوف  علض  حطس  زا  یکدنا  ماقم  نییاپ  علض  حطس  اما  دوب . دهاوخ  رتمیتناس  شش  لهچ و 
.« دوب دهاوخ  رتمیتناس  هاجنپ  دص و  دودح  ًاعمج  یبناج  علض  ود  الاب و  نییاپ و  ياهعلض  لماش  طیحم 

تقد و اب  هک  هتـشاد  رایتخا  رد  ار  تصرف  نیا  وا  اریز  تسا ؛ رتقیقد  يدرک  رهاط  دمحم  شرازگ  اهشرازگ  نیا  نایم  رد  دـسریم  رظن  هب 
زواجت رتمیتناس  دنچ  زا  تسا و  كدنا  همالساب  وا و  نایم  فالتخا  هک  دنچ  ره  دنک  یسررب  ار  تاصخشم  دریگب و  هزادنا  ار  داعبا  هلصوح 

. دنکیمن
هکم رابخا  رد  یقرزا  هلمج  زا  دناهدش ؛ روآدای  دوخ  راثآ  رد  ار  هلصاف  نیا  ناملاع  زا  يرامش  نکاما : رگید  هبعک و  ات  ماقم  گنس  هلـصاف 
هبعک ناورذاش  نایم  هلصاف  رتم ،  14 دودح 5 / عارذ  هن  تسیب و  میهاربا  ماقم  ات  دوسألارجح  نکر  نایم  هلـصاف  تسا : هدروآ  ص 28  ج 2 ،

ات ماـقم  زا  و  رتم ، دودـح 14  تشگنا  تفه  عارذ و  ماقم 28  ات  یماـش  نکر  زا  رتم ،  13 دودح 25 / فصن  عارذ و  شـش  تسیب و  ماقم  و 
. تسا رتم   12 دودح 05 / تشگنا  عارذ و 20  راهچ  تسیب و  مزمز  هاچ  رانک 

؛ تسا هدوب  ناریما  نایاورنامرف و  ناهاش ، ناگفیلخ ، هجوت  مامتها و  نوناک  رد  دوسـألارجح  دـننامه  ماـقم  گنـس  ماـقم : یخیراـت  لـحارم 
ظافح میهاربا  ماقم  گنس  يارب  نآ  اب  داتسرف و  رانید  رازه  وا  دوب . یـسابع  يدهم  تخاس  مهارف  نیذآ  ار  گنـس  نیا  هک  یـسک  نیتسخن 

تمرم و ار  نآ  داد  نامرف  تسا  هتشادرب  ییاهبیسآ  گنـس  هرقن  ظافح  هک  نیا  هدهاشم  زا  سپ  دوخ  تفالخ  نارود  رد  نوراه  دنتخاس .
. دش هدوزفا  ظافح  نیا  رب  زین  یسابع  لکوتم  نارود  رد  دننک . يزاسون 

ضیوعت و دبنگ  نیا  ق . لاس 900 ه . رد  دش . هتخاس  ماقم  رب  يدبنگ  ماش  رـصم و  ياورنامرف  جرف  رـصان  کلم  مان  هب  ق . لاس 810 ه . رد 
انب و نیا  اهراب  سپ  نآ  زا  دیدرگ و  ضیوعت  دوب  ماقم  رب  هک  ییانب  فقس  زین  ق . لاس 1001 ه . رد  دش . تمرم  میهاربا  ماقم  لاس 915  رد 

. دش تمرم  ای  يزاسون  گنس  باق  حیرض و  زین 
. دـنناشوپب هایـس  ياهماج  زین  میهاربا  ماقم  رب  هبعک ، هماج  ضیوعت  ماگنه  هب  لاس  ره  هک  دوب  نیا  رب  مسر  یناـمثع  ناـنارمکح  راـگزور  رد 

هبعک دـنبرمک  هدرپ و  رد  هدافتـسا  دروم  کبـس  ِدـننامه  یکبـس  هب  گنر و  ییـالط  هرقن و  ياهمیـس  اـب  هبعک  شـشوپ  دـننامه  هماـج  نیا 
. دشیم هتخیوآ  تشاد  رارق  ماقم  يور  رب  يدالوف و  حیرض  لخاد  رد  هک  ییبوچ  قودنص  يور  رب  دوب و  هدش  يزودلگ 

زاغآ میهاربا  ماقم  ِرد  تمس  زا  هک  اههتشون  نیا  دوب . هدش  يزودلگ  نآرق  زا  ییاههیآ  ای  یبرع و  ییاههتشون  شـشوپ  نیا  يوس  راهچ  رد 
: زا دندوب  ترابع  دشیم 

َلیِعاَمْسِإَو َمیِهاَْربِإ  َیلِإ  اَنْدِهَعَو  ًیّلَـصُم  َمیِهاَْربِإ  ِماَقَم  ْنِم  اوُذِخَّتاَو  ًاْنمَأَو  ِساَّنِلل  ًَۀباَثَم  َْتیَْبلا  اَْنلَعَج  ْذِإَو  ِمیِحَّرلا ، ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  لوا : رطس 
ِدوُجُّسلا ِعَّکُّرلاَو  َنیِفِکاَْعلاَو  َنیِِفئاَّطِلل  ِیْتَیب  اَرِّهَط  ْنَأ 

ْذُخَف َلاَق  ِیْبلَق  َِّنئَمْطَِیل  ْنَِکلَو  یََلب  َلاَق  ْنِمُْؤت  َْملَوَأ  َلاَق  یَتْوَْملا  ِیُْحت  َْفیَک  ِینِرَأ  ِّبَر  ُمیِهاَْربِإ  َلاَـق  ْذِإَو  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  مود : رطس 
ٌمیِکَح ٌزیِزَع  َهَّللا  َّنَأ  ْمَلْعاَو  ًایْعَس  َکَنِیتْأَی  َّنُهُعْدا  َُّمث  ًاءْزُج  َّنُْهنِم  ٍلَبَج  ِّلُک  یَلَع  ْلَعْجا  َُّمث  َْکَیلِإ  َّنُهْرُصَف  ِْریَّطلا  ْنِم  ًۀََعبْرَأ 

ْنَمَو َمیِهاَْربِإ  ُماَقَم  ٌتاَنَِّیب  ٌتاَـیآ  ِهِیف  َنیَِملاَْـعِلل * ًيدُـهَو  ًاـکَراَبُم  َۀَّکَِبب  يِذََّلل  ِساَّنِلل  َعِضُو  ٍْتَیب  َلَّوَأ  َّنِإ  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  موس : رطس 
َنیَِملاَْعلا ْنَع  ٌِّینَغ  َهَّللا  َّنِإَف  َرَفَک  ْنَمَو  اًلِیبَس  ِْهَیلِإ  َعاَطَتْسا  ْنَم  ِْتیَْبلا  ُّجِح  ِساَّنلا  یَلَع  ِهَّللَو  ًانِمآ  َناَک  ُهَلَخَد 

یضر یلع  هنع ، هللا  یضر  نامثع  هنع ، هللا  یضر  رمع  هنع ، هللا  یـضر  رکبوبا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ٌدَمَُحم  ُُهلالَج ، َّلَج  هَّللاا  مراهچ «: رطس 
« هنع هللا  یضر  نیسح  هنع ، هللا 

اًلِیبَس يَدْهَأ  َوُه  ْنَِمب  ُمَلْعَأ  ْمُکُّبَرَف  ِِهتَلِکاَش  یَلَع  ُلَمْعَی  ٌّلُک  ُْلق  ِمیِحَّرلا ، ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  مجنپ : رطس 
. َنوُکِرْشُْملا َهِرَک  َْولَو  ِهِّلُک  ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  ِّقَْحلا  ِنیِدَو  يَدُْهلِاب  َُهلوُسَر  َلَسْرَأ  يِذَّلا  َوُه  ِمیِحَّرلا ، ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  مشش : رطس 
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هتشاد و رارق  لکش  بعکم  یـسم و  یحیرـض  لخاد  رد  میهاربا  ماقم  1967 م . ق /. لاس 1387 ه . زا  شیپ  ات  میهاربا : ماـقم  ینونک  عضو 
. تسا هتشاد  دوجو  يدبنگ  انب  نآ  زارف  رب  هتفرگیم و  نایم  رد  رتم  شش  رد  هس  داعبا  اب  ینوتس  راهچ  ياهناخ  دبنگ  ار  حیرض  نیا 

، میهاربا ماقم  يانب  نایم ، نیا  رد  تشادـن و  ار  نانآ  شیاجنگ  فاطم  هک  دوب  ياهنوگ  هب  راگزور  نآ  رد  نایجاح  زور  هب  زور  شیازفا  اما 
ناملـسم ناملاع  نایم  ار  ياهنمادرپ  ياهوگ  تفگ و  هلأسم  نیا  دوب . هبعک  درگرب  ناگدـننک  فاوط  تکرح  يدـنک  لـماوع  زا  یکی  دوخ 

هرگنک رد  مالسا  ناهج  نمجنا  ماجنارس  دیدرگ و  ببس 
دش هدیچرب  فاطم  هعسوت  نایرج  رد  هک  میهاربا  ماقم  يانب 

ماقم نوماریپ  دـیاز  ياـهانب  همه  هک  نیا  رب  ینبم  درک ، رداـص  میهاربا  ماـقم  هراـبرد  ار  ياهبوصم  ق . 1384 ه . / 12 رد 25 / دوخ  سیـسأت 
عافترا اب  هشیش و  زا  یـصوصخم  حیرـض  ای  ظافح  میهارباماقم  زا  تظافح  يارب  هدراذگ و  یقاب  دوخ  یلـصا  ياج  رد  ماقم  اهنت  هدیچرب و 

. دریگ رارق  نآ  رب  دوش  ناگدننک  فاوط  ندروخ  نیمز  رب  عنام  هک  یبسانم 
حیرض نیا  نورد  رد  ماقم  گنـس  1967 م . ق /. لاس 1387 ه . بجر  رد  دش و  هتخاس  مکحم  یظافح  اب  ياهشیـش  یحیرـض  بیترت  نیدب 

. دش بصن  رتمیتناس  عافترا 75  رتمیتناس و   130 داعبا 180 * اب  یگنس  ياهدعاق  يوررب 
صـص 151- هعـسوتلا ، ۀصق  دش . يرادرب  هدرپ  دیدج  حیرـض  زا  لصیف  کلم  روضح  اب  یمـسارم  یط  ق . 1387 ه . / 7 هبنش 18 / زور  رد 

« مجرتم رگید «. عبانم  زا  لقن  هب   147
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یعسم

لاـمعا زا  یکی  یعـس  « (1)  ...« » تسادـخ رئاعـش  زا  هورم  افـصنامگیب و  : » تـسا هدوـمرف  هورم  افــصهرابرد و  مـیرک  نآرق  رد  دـنوادخ 
هورم افـصهوک و  ود  نایم  ینعی  دوخ ؛ هژیو  ياج  رد  دیاب  تسا و  هتـشاد  ررقم  یهلا  نییآ  هک  يدبعت  ییاهراک  زا  تسا و  جح  صوصخم 

. تسین زیاج  نآ  زا  لودع  دریگ و  ماجنا 
یعدم و تمـس  رد  زین  هورم  دوشیم . زاغآ  نآ  زا  یعـس  هتفرگ و  رارق  دوسألارجح  تازاوم  رد  ًابیرقت  سیبقوبا و  هوک  نییاپ  رد  افـصهوک 

. دریذپیم نایاپ  نآ  رد  یعس  دراد و  رارق  ناعقیعق  هوک  خیب  رد  نآ  هوک 
ياهتمکح زا  ياهراپ  تسا  نکمم  اما  درک ، نوچ  دنچ و  ناوتن  نآ  هفـسلف  تلع و  رد  تسا و  يدـبعت  روما  زا  هورم  افـصیعس و  دـنچ  ره 

دنوادخ هک  دشاب  نآ  اهتمکح  زا  یکی  دیاش  هورم ، افصیعس و  هرابرد  دیآ . تسد  هب  عیرـشت  ینابم  لوصا و  رد  ربدت  اب  يدابع  لمع  نیا 
میهاربا نوچ  هک  دشاب  ینیقی  نامیا و  نآ  ناتساد و  نآ  روآدای  لیعامسا و  ِردام  يالاو  نامیا  دامن  جح  رد  یمـسارم  نینچ  تسا  هتـساوخ 

داد یلاح  رد  ار  خساپ  نیا  وا  دـش . میهاوخن  هابت  تسا  نینچ  رگا  تشاد : راهظا  تسا ، هدومرف  نینچ  دـنوادخ  تفگ  وا  شـسرپ  خـساپ  رد 
وا ادخ  تسنادیم  تشاد و  رواب  ار  دـنوادخ  ندوب  مویق  وا  اما  تسا . ندـش  فلت  ياج  فلع  بآیب و  نابایب  نیا  تفگیم  نیارق  همه  هک 

. تشاذگ دهاوخناو  ار 
هب یـسابع  يدهم  درک . مک  ار  نآ  ضرع  دش و  هتخاس  شیوس  ود  رد  ییاههناخ  اهدـعب  اما  دوب . نهپ  رپ  یعـسم  ادـخ ، لوسر  راگزور  رد 

. داد رارق  مارحلا  دجسم  وزج  ار  رگید  یشخب  یعسم و  وزج  ار  اهنآ  نیمز  زا  یشخب  درک ، بارخ  ار  اههناخ  نیا  شاییاورنامرف  راگزور 
دمـصلادبع هکم ، رد  وا  رازگراک  روصنم ، ییاورنامرف  نارود  رد  تسا . هتـشاد  دوجو  یناکلپ  افـصو  هورم  ياههوک  رب  میدق  ياههرود  رد 

هدزاود سابع ، نب  هَّللادبع  نب  یلع  نب 

158 هرقب : - 1
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. دوب هدرک  انب  هورم  هنماد  رد  هلپ  هدزناپ  افصهنماد و  رد  هلپ 

هب هلپ  اب  هک  هتـشاد  دوجو  کچوک  دـبنگ  ود  یعـس ، نایاپ  عورـش و  هطقن  ِیناشن  هب  هورم  افـصهوک و  ود  رب  نینچمه  میدـق  ياـههرود  رد 
شقن ِهَّللا ...  ِِرئاَعَـش  ْنِم  َةَوْرَْملاَو  اَفَّصلا  َّنِإ  هیآ  هورم  دبنگ  رب  هتـشگیم و  زاب  موس  هدس  هب  ود  نیا  خیرات  دـناهتفریم . اهنآ  ياههناخدـبنگ 

. دوب هدش 
. تسا هتشاد  دوجو  تحارتسا  نینچمه  ندز و  رود  اعد ، فقوت و  يارب  عیسو  هناخدبنگ )  ) یتشه ود  اههلپ  يالاب  رد  اهدبنگ و  ریز  رد 
يارب يرگید  افصهب و  دوعصیارب  یکی  ینامیس  ناکلپ  ود  هتشادرب و  افصدبنگ  دوعس  کلم  نارود  هعـسوت  رد  و  ق . 1377 ه . / 10 رد 24 /

. دش هتخاس  نآ  زا  دورف 
، هتفرگ هزادـنا  ار  هورم  افـصنایم و  هلـصاف  يدوعـس  نارود  رد  مارحلا  دجـسم  هعـسوت  زا  سپ  دوخ  هک  يدرک  رهاط  دـمحم  شرازگ  رب  انب 
هب ار  ناگدننکیعـس  هک  تسا  هدوب  یبیـش  ياراد  هلوره  هقطنم  راومهان و  یعـسم  نیمز  هتـشذگرد  « (1) . » تسا رتـم  هورم 375  ات  افـصزا 
زا یشخب  ندش  صخـشم  يارب  تسا  هدمآ  مزال  یعـسم  نیمز  ندرک  راومه  زا  سپ  اما  تسا . هتخاسیم  راداو  ندرک  هلوره  نتفر و  رتدنت 

. دریگ ماجنا  یتسرد  هب  يدبعت  لمع  نیا  ات  دوش  هتشاذگ  ییاهیناشن  دوشیم  یط  نانک  هلوره  هک  یعسم 
نیا زا  یکی  لاس 1375  رد  یعسم  مارحلادجسم و  يزاسزاب  هعسوت و  نایرج  رد  دنتسه . یعسم  هلوره  شخب  هدنهد  ناشن  زبس ، كریت  ود 

لاس 1376 ه. هب  كریت و  نیا  يزاسزاب  زا  سپ  دشاب . شخب  نیا  زرم  هدنهد  ناشن  ات  دـش  هتـشاذگاو  رگید  كریت  یلو  بیرخت  كریت  ود 
. دش هدنادرگزاب  شیوخ  ياج  هب  يزاسون و  زین  نآ  هتشادرب و  مود  كریت  ق .

رارق هیلوا  ياهكریت  ياج  رد  تسرد  دـنراد  دوجو  یعـسم  هلوره  شخب  نایاپ  زاـغآ و  هطقن  ود  رد  هزورما  هک  ییاـهكریت  ناـس  نیدـب 
. دناهتفرگ

ناشن زبس ، كریت  ود  هک  دروآ  تسد  هب  ناوتیم  یخیرات  ياهتیاور  یسررب  زا 

هدرک شرازگ  رتم   383 دودح 25 / ینعی  عارذ ؛  766 ار 5 / هورم  ات  افـص  هلـصاف  یقرزا ، هکم  رابخا  زا  لقن  هب  هعسوتلا ص 197  ۀصق  - 1
« مجرتم تسا «.
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دیاب نآ  رد  هک  یعسم  هژیو  شخب  ندرک  صخشم  يارب  ترجه  تسخن  هدس  نامه  زا  دنتسین و  دیدج  یلیخ  یعـسم  زا  شخب  نیا  هدنهد 

. دناهدش بصن  درک  هورم  افصیعس و  نانک  هلوره 
مظعا تمسق  رب  یفقس  نوع  نب  دمحم  نب  یلع  نب  نیسح  فیرـش  نامرف  هب  لاس  نیا  رد  هدوب و  فقـس  نودب  ق . لاس 1341 ه . ات  یعسم 

زا رادروخرب  مین و  رتـم و  تسیب  ضرع  هب  ون  یفقـس  اـب  زیزعلادـبع  کـلم  ناـمرف  هب  لاس 1366  رد  فقـس  نیا  هدـش و  هداد  رارق  یعـسم 
. تسا هدش  نیزگیاج  الاب  ینف  تیفیک 

كاخ درگ و  ندش  دـنلب  زا  يریگولج  فدـه  هب  يو و  نامرف  یپ  رد  ق . لاس 1345 ه . هب   ) زیزعلادـبع کلم  نارود  رد  راب  نیتسخن  يارب 
. دش شرفگنس  یعسم  حطس  هورم ، افصیعس و  ماگنه  رد 

. دیدرگ انب  دیدجت  ابیز  یلکش  هب  حلسم  نوتب  اب  فقس  فک و  زا  معا  یعسم ؛ لک  دوعس  کلم  نارود  رد 
«(1) . » تسا بسانم  شرفگنس  هیوهت و  تاناکما  یفاک ، تعسو  ياراد  یعسم  زین  نونکامه 

مارحلا دجسم  ياهرد 

«(2)»
فاطم هریاد  شیرق  ياههناخ  هدوبن و  ییوراب  راوید و  ياراد  دجسم  نیا  هدوب و  فاوط  هریاد  نامه  مارحلا  دجسم  دح  مالـسا ، زا  شیپ  ات 

هار مارحلا  دجـسم  نامه  ای  فاطم  هریاد  هب  نآ  قیرط  زا  مدرم  هک  هتـشاد  دوجو  يرمم  هناخ  هس  اـی  ود  ره  ناـیم  تسا . هتـشاد  ناـیم  رد  ار 
. دناهتفاییم

داد و هعسوت  ار  مارحلا  دجسم  هک  تسا  یسک  نیتسخن  وا  نیاربانب ، تخاس . نآ  درگرب  يراوید  مارحلا  دجـسم  هعـسوت  رد  باطخ  نبرمع 
. درک راوید  ار  نآ  فارطا 

هب هجوت  اب  اما  دشاب ، هداد  رارق  يرد  مارحلا  دجسم  يارب  رمع  هک  دناهدرواین  ناخروم 

« مجرتم تسا «. هدش  شرازگ  عبرم  رتم  یعسم 10172  یلعف  تحاسم  هعسوتلا ص 244  ۀصق  رد  - 1
ص 781 ج 5 ، میوقلا ، خیراتلا  کن : - 2
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دجـسم رب  زین  ییاهرد  اـی  رد  يو  هک  دز  سدـح  ناوتیم  تسا  هارمه  هاـگرد  رد و  نتـشاذگ  اـب  راوید  راـصح و  نتخاـس  اـًلومعم  هک  نیا 

. دشاب هدرک  بصن  مارحلا 
. تسا هدیسر  دروم  شش  تسیب و  هب  هتفای و  ینوزف  زین  نآ  ياهرد  مارحلا  دجسم  ياههعسوت  اب  نامز و  رذگ  رد  لاح ، ره  هب 

: تسا هدمآ  اهرد  نیا  مان  ریز  لودج  رد 
تاظحالمرد مان  فیدر 

رتشیپ هتـشاد  رارق  میهاربا  ماقم  لباقم  رد  اههتـشذگ  رد  هک  هبیـش  ینب  باب  تسا  ینتفگ  مینادیمن . ار  نآ  يراذگمان  لیلد  مالـسلا  باب   1
. تسا هدشیم  هدناوخ  مان  نیدب 

. دنتفگیم مهریراوقلا  باب  ار  نآ  دراد و  رارق  هاگرد  نیمه  ناویا  رب  رصم  هاشداپ  يابتیاق  ناطلس  هنذئم  يابتیاق  باب   2
رد هک  هجیدـخ  هناخ  دوخهناخزا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپهک  دـناهدیمان  یبنلاباـب  يور  نیا  زا  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصیبنلا  باـب   3

. دشیم دراو  مارحلا  دجسم  هب  رد  نیا  قیرط  زا  دوب ، ناراطع  هجوت 
رد نیا  رگید  مان  ریرحلا  باب  دـندربیم . نوریب  رد  نیا  زا  ار  اههزانج  هتـشذگ  رد  هک  لیلد  نادـب  دـناهتفگ ، مه  زئاـنجلا » باـب   » ار رد  نیا 

. تسا ءاسنلا » باب   » رد نیا  رگید  مان  ماجنارس  دناهتخورفیم . ریرح  هاگرد  نیا  رواجم  ياهناکد  هک  يور  نآ  زا  تسا ،
. تشاد رارق  هدش  عقاو  یعسم  رد  هک  وا  هناخ  لباقم  رد  هک  هدش  رومان  بلطملادبع  نب  سابع  مان  هب  يور  نآ  زا  رد  نیا  سابعلا  باب   4

. تسا ءاحطبلا » باب   » و مشاهینب » باب   » نآ رگید  ياهمان  مالسلا  هیلع  یلع  باب   5
. دنیوگ مه  ذئاع  ینب  باب  ار  نآ  هدروآ ، هکم  رابخا  رد  یقرزا  هک  نانچ  نازاب  باب   6

. میمانیم سیلپ ) هاگساپ  « ) هطرشلا رفخم  باب   » ای لوق » هرق  باب   » ار نآ  هزورما 
. تسا هدرب  مان  مه  نایفسینب  باب  مان  هب  نآ  زا  یقرزا  هلغبلا  باب   7

. تسا نآ  رگید  ياهمان  ریغصلا » دایجا  باب   » و موزخمینب » باب  . » تسا هدش  فورعم  مان  نیدب  دراد  رارق  افصربارب  رد  نوچ  افصلا  باب   8
. دنکیم لصو  دایجا  هب  ار  نآ  یمیقتسم  طخ  هک  هدش  هدناوخ  مان  نیدب  يور  نآ  زا  دایجا  باب   9
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تاظحالمرد مان  فیدر 

باب . » تسا هدوبنآ  لباقم  رد  نمیياورنامرف  دهاجم  کلم  هسردم  هک  يور  نآ  زا  دنیوگ . زین  هیدـهاجملا » باب   » ار نآ  همحرلا  باب   10
. تسا رد  نیا  رگید  مان  دایجا »

زین میتینب » باب   » و نالجع » فیرشلا  باب   » ار رد  نیا  تسا . هتـشاد  رارق  رد  نیا  ربارب  رد  هک  تسا  نایرـصم  هیکت  دوصقم  هیکتلا  باب   11
. دناهتفگ

. دنیوگ ریبکلا » دایجا  باب   » زین و  تسا - هدوب  هموکحلا  راد  هک  هیدیمحلا -» باب   » ار رد  نیا  تسا . بلاطوبا  رتخد  مان  یناه  ما  باب   12
. تسا نآ  رگید  ياهمان  مازح » نب  میکحینب  باب   » و هیمازحلا » باب  «، » هروزحلا باب   » عادولا باب   13

. دناهتفگ میهاربا  باب  ار  رد  لیلد  نیدب  هتشاد و  یناکد  رد  نیا  راوج  رد  میهاربا  مان  هب  یطایخ  دنیوگ  میهاربا  باب   14
. تسا هدشیم  هدوشگ  بلطملادبع  فیرش  هسردم  هب  رد  نیا  ریغصباب   15

. تسا هتشاد  هار  هیدوواد  هسردم  هب  هک  هدش  هدناوخ  مان  نیدب  يور  نآ  زا  هیدووادلا  باب   16
تمــسهب هکیبـش  قـیرط  زا  دـنوشیم . مرحم  مـیعنت  زا  هـک  ینارازگ  هرمع  هـک  دـناهتفگ  هرمعلا  باـب  يور  نـیا  زا  ار  نآ  هرمعلا  باـب   17

. دناهدیمان حمجینبباب »  » نینچمهو مهسینبباب »  » ار ردنیا  دنوشیمدراو . دجسم  هبردنیازاو  دنیآیم  مارحلادجسم 
. دنیوگ مه  صاع » نب  ورمع  باب   » و هدسلا » باب   » ار نآ  قیتعلا  باب   18

. دراد رارق  هیطسابلا » باب   » و قیتعلا » باب   » نایم هیمامزلا  باب   19
هک تلع  نادب  تسا ، هلجعلا » باب   » نآ رگید  مان  تسا . هدوب  طسابلادبع  هسردم  هب  رد  نیا  لاصتا  يراذـگمان  نیا  لیلد  هیطـسابلا  باب   20

. تفرگیم یپ  ار  يزاسون  راک  زور  بش و  هلجع ، اب  تشاد و  ییارس  رد  نیا  کیدزن  رد  هبعک  يزاسون  ماگنه  رد  ریبز  نبا 
. دناهتفگ مه  هدایزلا » باب   » ار نآ  تسا و  عقاو  هدایزلا  باب  نادیم  رانک  رد  یبطقلا  باب   21

. تسا یبطق  میرکلادبع  تسا  بوسنم  وا  هب  رد  مان  هک  یبطق  نیا  زا  دوصقم 
. دراد هار  هقطنم  نیدب  اریز  دنیوگ ؛ زین  هقیوسلا » باب   » ار نآ  هدایزلا  باب   22

. تسا هتشاد  هار  همکحم  هب  نوچ  دناهدناوخ ، مان  نیدب  ار  نآ  همکحملا  باب   23
مارحلا دجسم  هناخباتک  هب  تسا  یهار  نآ  زا  هناخبتکلا  باب   24

. دراد هقیوس  تمس  هب  کچوک  يرد  هک  هدش  فورعم  مان  نیدب  يور  نآ  زا  هبیرد  باب   25
. دراد رارق  هورم  تمس  رد  دارم  باب   26
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مارحلا دجسم  ياهيزاسون  اههعسوت و  مّوس : لصف 

يدوعس هعسوت  نیتسخن  ات  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  نارود  زا  اههعسوت  زا  ياهچخیرات 

زرم نآ ، زا  شیپ  مالـسا و  نیزاغآ  نارود  ینعی  نهک ؛ راگزور  رد  تسا . هتـشاد  راوتـسا  يدـنویپ  هبعک  اب  زاـغآ  ناـمه  زا  مارحلا  دجـسم 
نحصنیا مدرم ، زا  يرایسب  میمانیم . نحصار  نآ  هدش و  شرف  رمرم  دیفس  ياهگنس  اب  هزورما  هک  دوب  فاطم  هریاد  نامه  مارحلا  دجسم 

رارق مدرم  ياههناخ  هبعک  هناخ  درگرب  هدوب و  فاطم  دـح  زاغآ  زا  كدـنا  تحاسم  نیمه  دـناهدید . يدوعـس  هعـسوت  نیتسخن  زا  شیپ  ار 
فاطم هب  ییاههار  اههناخ  نیا  نایم  زا  تشذگ  رتشیپ  هک  نانچ  تسا . هدرکیم  صخشم  ار  مارحلادجـسم  دح  اههناخ  نیا  راوید  هتـشاد و 

. تسا هدشیم  هدوشگ 
ناسنیدب دومنیم . يرورض  مارحلا  دجسم  هعـسوت  درکیمن و  هدنـسب  كدنا  ِتحاسم  نیا  ناناملـسم ، رامـش  نتفای  ینوزف  لیلد  هب  اهدعب 

: زا دنترابع  اهنآ  نیرتمهم  هک  تفرگ  تروصمارحلا  دجسم  رد  دنچ  ییاههعسوت  اهلاس ، اههرود و  رذگرد 
«(1) : » باطخ نب  رمع  هعسوت  - 1

میهاربا ماقم  لشهنّما  لیس  هک  نآ  زا  سپ  ق . لاس 17 ه . رد 

هکم هب  تسا ، هدرکرود  هدـنک و  ياج  زا  ار  میهاربا  ماقم  لیـس  هک  ربخ  نیا  ندینـش  زا  سپ  638 م . ق /. لاس 17 ه . ناـضمر  رد  رمع  - 1
. دنادرگرب شیوخ  ياج  هب  ار  ماقم  دمآ و 

ياههناخ زا  يرامش  داد  روتسد  يور  نیمه  زا  درادن و  ار  نارازگ  زامن  شیاجنگ  مارحلا  دجسم  تحاسم  درک  هدهاشم  رفـس  نیمه  رد  وا 
رمع دوب ، رتشیب  هعسوت  هب  زاین  درکیمن و  هدنسب  زین  تحاسم  نیا  هک  اجنآ  زا  دننک . همیمـض  دجـسم  هب  دنرخب و  ار  مارحلا  دجـسم  رواجم 

رد مارحلا  دجـسم  هعـسوت  روظنم  هب  ار  ناشیاههناخ  ات  دـنک  وگ  تفگ و  تشاد  دوجو  اـجنآ  هک  مه  رگید  ياـههناخ  ناـکلام  اـب  دیـشوک 
رد هک  دییامـش  نیا  تفگ «: نانآ  هب  رمع  يور  نیا  زا  دندیزرو و  يراددوخ  تساوخرد  نیا  شریذپ  زا  نانآ  زا  یهورگ  دـنراذگ . رایتخا 

هدمآرد امش  يارس  هب  هبعک  تفگ  ناوتیم  هن  دیتسه و  هبعک  فارطا  کلام  هن  هک  یلاح  رد  دیاهتخاس ، هناخ  دیاهدرک و  لزنم  هبعک  راوج 
. دنراپسب هبعک  قودنص  هب  ار  اهنآ  ياهب  دننک و  يراذگ  تمیق  ار  اههناخ  داد  روتسد  سپس  رمع  تسا ». هتفرگ  ياج  نآ  رد  و 

دودح 70 ینعی  عبرم ، رتم  نآ 1487  رد  هک  دوب  مارحلا  دجسم  هعسوت  نیتسخن  نیا 
رد مرح و  یلیم  مین  هلـصاف  رد  هکم ، يـالاب  رد  مارحلا  دجـسم  فارطا  هـب  اهبالیـس  دورو  زا  يریگوـلج  يارب  داد  روتـسد  نـینچمه  رمع 

« مجرتم .» 191 صص 192 - هعسوتلا ، ۀصق  دننارب . میهاربا  يداو  تمس  هب  ار  نآ  ياهبآ  دنزاسب و  يدس  اعدم  مان  هب  ياهقطنم 
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، لاس نیمه  رد  وا  دینادرگزاب . دوخ  ياج  هب  ار  ماقم  دمآ و  هکم  هب  هنیدـم  زا  باطخ  نب  رمع  درب ، هکم  نییاپ  قطانم  هب  دـنک و  ياج  زا  ار 

مارحلا دجسم  ناس  نیدب  درک و  همیمض  دجسم  هب  ار  اهنآ  نیمز  بیرخت ، زا  سپ  دیرخ و  ار  مارحلا  دجسم  هب  رواجم  ياههناخ  زا  يرامش 
. داد هعسوت  ياهنوگ  هب  ار 

ییاهغارچ دجسم  ییانشور  يارب  درک و  انب  دجـسم  درگرب  دوب  زین  رد  دنچ  ياراد  هک  ناسنا ، دق  زا  رتمک  عافترا  هب  يراوید  نینچمه  رمع 
. دندادیم رارق  راوید  نیا  يور  رب 

. درک شرفگیر  ار  نآ  فک  تخاس و  راوید  نآ  درگرب  داد ، هعسوت  ار  دجسم  هک  دوب  یسک  نیتسخن  رمع  تفگ : ناوتیم  بیترت  نیدب 
. دوشیم هدز  نیمخت  عبرم  رتم  دودح 1400  باطخنب  رمع  هعسوت  تحاسم  تسا  ینتفگ 

«(1) : » نافع نب  نامثع  هعسوت  - 2
ار دجـسم  فارطا  ياههناخ  زا  يرامـش  ق . لاس 26 ه . رد  نامثع  تشادـن ، ار  نارازگ  زامن  شیاـجنگ  مارحلا  دجـسم  هک  نیا  هب  هجوت  اـب 

. تخاس همیمض  دجسم  هب  ار  اهنآ  نیمز  بیرخت ، زا  سپ  دیرخ و 
دجسم فارطا  رد  نامثع  تشادن  یناب  هیاس  قاور و  چیه  دجسم  هک  اج  نآ  زا  نینچمه 

تحاسم تفریذـپ و  تروصیلبق  تحاسم  ینعی 24 % عبرم ؛ رتـم  نازیم 869  هـب  646 م . ق /. ه . لاس 26  رد  نافع  نب  ناـمثع  هعـسوت  - 1
« مجرتم ص 192 «. هعسوتلا ، ۀصق  دیسر . عبرم  رتم  هب 4482  هعسوت  نیا  زا  سپ  مارحلا  دجسم 
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. درک انب  ییاهنابهیاس  اهقاور و 

. دوشیم هدز  نیمخت  عبرم  رتم  دودح 1475  نافع  نب  نامثع  نارود  هعسوت  تحاسم 
«(1) : » ریبز نب  هَّللادبع  هعسوت  - 3

زایکی درکهمیمـضدجسم . هبو  دـیرخ  ار  مارحلادجـسم  فارطاياـههناخ  هـبعک ، يزاـسزاب  زا  سپ  و  ق . لاـس 65 ه . رد  ریبز  نب  هَّللادـبع 
. دش يرادیرخ  رانید  رازه  هد  دنچ  هب  هک  دوب  هکم  رابخا  باتک  بحاص  ، یقرزا يارس  زا  یتمسق  اههناخنیا ،

نیا دوـشیم . هدز  نیمخت  عـبرم  رتـم  وا 3225  هعـسوت  تحاسم  عومجم  دوب و  رتهدـمع  نیـشیپ  هعـسوت  ود  اب  هسیاـقم  رد  هَّللادـبع  هعـسوت 
. دوش راد  فقس  نآ  زا  یشخب  هک  دیبلطیم  ناوارف  تحاسم 

«(2) : » ناورم نب  کلملادبع  نب  دیلو  هعسوت  - 4
زا یگنس  ییاهنوتس  دجـسم  يزاسون  يارب  هرود  نیا  رد  درک . رداصار  مارحلا  دجـسم  يزاسزاب  هعـسوت و  نامرف  دیلو  ق . لاس 91 ه . رد 

. دندناشوپ هدش  نیذآ  جاس  هب  ار  دجسم  زا  ییاهشخب  فقـس  دنداد و  رارق  الط  زا  ییاههقرو  اهنوتـس  نیا  رـس  رب  دندروآ ، رـصم  ماش و 
. دندرک يراک  یشاک  ار  اهقاط  نیا  يالاب  دنداد و  رارق  ییاهقاط  اهراوید  رد  دنتخاس و  ییاههرگنک  اهراوید  رس  رب  نینچمه 

. دوشیم هدز  نیمخت  عبرم  رتم  نآ 1725  رادقم  تفرگ و  تروصمارحلا  دجسم  قرش  تمس  رد  دیلو  هعسوت 
«(3) : » یسابع روصنم  هعسوت  - 5

هَّللادبع نب  دایز  هب  روصنم  ق . لاس 137 ه . مرحم  رد 

. دشاب هتفریذپ  تروص  684 م . ق /. لاس 65 ه . رد  هعسوت  نیا  هک  دوشیم  هدز  سدح  صص 192 و 193  هعسوتلا ، ۀصق  شرازگ  رب  انب  - 1
نآ زا  سپ  هدوزفا و  مارحلا  دجسم  هب  هعـسوت  زا  لبق  تحاسم  ینعی 67 % عبرم ؛ رتم   2982 دوخ 96 / يزاسون  هعـسوت و  نایرج  رد  هَّللادبع 

« مجرتم تسا «. هدیسر  عبرم  رتم   7464 هب 96 / دجسم  تحاسم 
یلبق تحاسم  ینعی 38 % عبرمرتم   2805 نازیم 04 / هب  709 م . ق /. لاس 91 ه . رد  دیلو  هعسوت  ص 193  هعـسوتلا ، ۀصق  شرازگ  هب  انب  - 2

. تسا هدیسر  عبرم  رتم  هب 10270  دجسم  لک  تحاسم  نآ  زا  سپ  هتفریذپ و  تروص 
نینچمه وا  درک . يراکیـشاک  ار  اهنآ  يامن  تخاس و  مارحلا  دجـسم  فارطا  ياهراوید  رب  ییاـههرگنک  دـیلو  باـتک ، نیمه  شرازگ  هب 

« مجرتم درک «. شرف  دیفس  زبس و  زمرق ، رمرم  ياهگنس  هب  ار  مارحلا  دجسم  فک 
لبق تحاسم  ینعی 51 % عبرمرتم ؛ نازیم 5221  هب  754 م . ق /. لاس 137 ه . رد  روصنم  هعسوت  ص 193  هعـسوتلا ، ۀصق  شرازگ  هب  انب  - 3

. تسا هدیسر  عبرم  رتم  هب 15491  هعسوت  نیا  زا  سپ  مارحلا  دجسم  لک  تحاسم  هتفریذپ و  تروص  هعسوت  زا 
.» دوب هتفر  راک  هب  یگنـس  ییاهنوتـس  نحـص  نیا  رد  تخاـس . مارحلا  دجـسم  درگادرگ  ینحـص  هک  تسا  نآ  روصنم  ياـهراک  رگید  زا 

« مجرتم
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نینچمه هودنلا و  راد  تمس  ینعی  یماش ؛ تمس  زا  ار  دجسم  وا  دهد . هعـسوت  ار  مارحلا  دجـسم  داد  نامرف  هکم  رد  دوخ  رازگراک  یثراح 

، دوزفا دجسم  رد  دوجوم  تاناکما  رب  نینچمه  وا  داد . هعسوت  میهاربا  باب  ات  برغ  تمس  زا  هرمعلا و  باب  هرانم  ات  دجسم  نییاپ  تمـس  زا 
یسک نیتسخن  ناس  نیدب  درک و  گنـس  ار  لیعامـسا  رجِح  هچراوید  يالابو  ینورديامن  ینوریبيامنو ، درکنییزت  یـشاکو  الط  هب  ارنآ 

. دیارآیم رمرم  یگنس  يامن  هب  ار  راوید  نیا  هک  دش 
. دیسر نایاپ  هب  ق . لاس 140 ه . هجحلا  يذ  رد  دیماجنا و  ازارد  هب  لاس  هس  هعسوت  راک 

. درک مارحلا  دجسم  هبعک و  هیده  یناوارف  لاوما  دوخ  رفس  نایرج  رد  درازگ و  جح  دوخ  روصنم  لاس  نیا  رد 
. تسا هدش  هدز  نیمخت  عبرم  رتم  روصنم 4950  هعسوت  تحاسم  تسا  ینتفگ 

«(1) : » یسابع يدهم  ياههعسوت  - 6
ياهلاس 160 رد  یسابع و  يدهم  نارود  رد 

هعسوت زا  سپ  نآ  تحاسمّلک  دش و  هدوزفا  مارحلا  دجـسم  تحاسم  هب  ینعی 81 % عبرم ؛ رتم  ًاعمج 12512  يدهم  نارود  هعـسوت  رد  - 1
. تسا هدیسر  عبرم  رتم  هب 28003 

: تسا هتفریذپ  ماجنا  هلحرم  ود  رد  هعسوت  نیا 
هعـسوت نیا  ياـهانب  يارب  هدوـب و  لامـش  تمـس  زا  دجـسم  هعـسوت  لـماش  هـتفرگ و  تروـص  776 م . ق /. ه . لاـس 160  رد  لوا ، هـلحرم 

. دناهدوزفا هبعک  ياهرد  هب  رد  جنپ  هعسوت  زا  هلحرم  نیا  رد  نینچمه  تسا . هدش  هدروآ  هکم  هب  ماش  زا  یگنس  ییاهنوتس 
يداو لیـس  يارجم  رییغت  فدـه  هب  نآ  ینوماریپ  تاعلاطم  لاـس  هس  هدـش ، رداـص  780 م . ق /. ه . لاـس 164  رد  نآ  ناـمرف  مود ، هلحرم 

تایلمع نایاپ  زا  شیپ  تسا . هدیدرگ  زاغآ  ق . لاس 167 ه . زا  هعسوت  راک  اًلمع  هدیماجنا و  ازارد  هب  دجسم  ندرک  شوگ  راهچ  میهاربا و 
. تسا هدرب  نایاپ  هب  هتفرگ و  یپ  ق . ياهلاس 169 و 170 ه . رد  ار  راک  يداه  شنیشناج  وا  زا  سپ  هتشذگ و  رد  هفیلخ  هعسوت ،

تـسا هتخاـس  هعـسوت  ناـیرج  رد  وا  هک  ییاـهانب  هچ ، تسا ؛ هـتفر  رامـش  هـب  هعـسوت  نیرتـگرزب  ناـمز  نآ  اـت  يدـهم  يزاـسون  هعـسوت و 
9 دجسم 6 / راوید  يدهم  نارود  ياهانب  رد  تسا . هدوب  رتم   1 طیحم 44 / رتم و   4 عافترا 8 / اب  مادک  ره  یگنس و  نوتس  هدنرادربرد 484 

. تسا هتشاد  عافترا  رتم 
.» تسا هدیسریم  رانید   4 / 578 هب 750 / مک  تسد  هعسوت  نیا  ياههنیزه  عومجم  مارحلا » دجسم  ةرامع  خیرات  رد « همالساب  هبساحم  ربانب 

« مجرتم
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نآ درکیم و  يربارب  نیـشیپ  ياههعـسوت  همه  عومجم  اب  هعـسوت  نیا  تفریذپ . تروصمارحلا  دجـسم  رد  هدـمع  هعـسوت  ود  ق . و 164 ه .

باـب مـیهاربا و  باـب  تمــس  رد  هـک  ییاـهشخب  زج  دجــسم  ینوـنک  تحاـسم  تـفگ  ناوـتیم  هـک  دوزفا  دجــسم  تحاـسم  رب  هزادـنا 
. تسا يدهم  نارود  تحاسم  نامه  ًابیرقت  هتفرگ ، تروصهرایزلا 

یـس دودـح  هک  یناوارف  لاوما  دـمآ و  هکم  هب  جـح  يارب  ق . لاس 160 ه . رد  يو  هک  ددرگیم  زاـب  یماـگنه  هب  يدـهم  هعـسوت  نیتسخن 
داد ناـمرف  وا  هب  دـناوخ و  ارف  ار  یموزخم  صوقا  دـمحم  هکم ، تقو  یـضاق  وا  دروآ . هکم  هب  دوخ  اـب  دوشیم ، هدز  نیمخت  مهرد  نویلیم 
همه هکم  یضاق  دنک . همیمض  مارحلا  دجسم  هب  بیرخت  زا  سپ  درخب و  تسا  هتفرگ  رارق  مارحلا  دجسم  يالاب  تمـس  رد  هک  ار  ییاههناخ 

تشاد دوجو  تمسق  نیا  رد  هک  ییاههیکت  اهيرصم ، ریبعت  هب  ای  اهطابر  ياج  هب  یتح  دیرخ و  ار  یعـسم  مارحلا و  دجـسم  نایم  ياههناخ 
رد عقاو  روهـشم  ياههناخ  زا  يرایـسب  درک . يرادیرخ  هکم  فارطا  ياههرد  رد  ییاههناخ  شنانکاس  يارب  دوب  اههقدـصای  فاقوا  وزج  و 
هب هرود  نیا  رد  دوب ، هدش  دجـسم  زج و  ریبز  هَّللادبع  هرود  رد  نآ  زا  یـشخب  هک  یقرزا ، يارـس  هدنامیقاب  هلمج  زا  مارحلا و  دجـسم  قرش 

. دش همیمض  دجسم 
دجـسم وزج  اهنآ  نیمز  يرادیرخ و  زین  بونج  لامـش و  برغ ، تمـس  رد  ییاههناخ  یقرـش ، شخب  هدمع  هعـسوت  رب  نوزفا  هرود  نیا  رد 

. دیدرگ
. دوشیم هدز  نیمخت  عبرم  رتم  یسابع 8380  يدهم  تسخن  هعسوت  عومجم 

مارحلا دجـسم  هک  نیا  هدهاشم  زا  سپ  جح  رفـس  نایرج  رد  لاس و  نیا  رد  وا  تفای . ناماس  ق . لاس 164 ه . رد  زین  يدهم  هعسوت  نیمود 
هب تساوخ  نانآ  زا  دـناوخارف و  ار  تسد  هریچ  نایانبو  ناراـمعم  تساهتفرگنرارق  دجـسم  طـسو  رد  زین  هبعک  تسین و  شوگراـهچ  اًـلماک 
زا دندناوخ و  یندشان  ار  راک  نیا  يارجا  زاغآ  رد  نانآ  دریگ . رارق  نآ  طسو  رد  تسرد  هبعک  هک  ياهنوگ  هب  دنهد ، عبرم  لکـش  دجـسم 

تشاد رارق  تمس  نآ  رد  میهاربا  يداو  لیس  هاگرذگ  دوب ؛ ریذپانناکما  ًابیرقت  بونج  تمس  رد  هعسوت  هکارچ  دنتـساوخ ؛ رذع  تباب  نیا 
ياهانب ای  دروآدـیدپ و  ییاـهيراوشد  دجـسم  هب  لیـسم  نیا  ندرک  همیمـض  تشاد  ناـکما  دـشیم و  عقاو  مدرم  ياـههناخ  نآ  زا  سپ  و 

ضرعم رد  دوشیم  هتخاس  تمسق  نیا  رد  هک  يدیدج 
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هنیزه ياهب  هب  دنچره  راکنیا ، هک  تشاد  مالعا  دیزرو و  رارصا  دوخ  نامرف  يارجارب  هفیلخ  اما  دشاب . هتـشاد  رارق  شزغل  ای  لیـس و  رطخ 

. دریذپ ماجنا  دیاب  لاملاتیب ، همه  ندرک 
يارجم نانآ  دنتفرگ . راک  هب  دنتـشاد  ناوت  رد  هچنآ  دنتـشامگ و  تمه  راک  نیدـب  دـندید  ار  هفیلخ  يدـج  میمـصت  هک  نارامعم  نایانب و 

عنام اـت  دـندرک  بصن  ییاـهكریت  اـههزین و  يداو  لخدـم  ياـههناخ  ماـب  تشپ  رب  روظنم  نیا  يارب  دـنداد و  رییغت  ار  میهاربا  يداو  لـیس 
يارب عماج  ياهشقنو  دندرک  صخشم  ار  لیـس  يارجم  یعـسم و  لحم  زین  دوش و  بیرخت  دیاب  هکار  ییاههناخ  نینچمه  دوش . بآ  نایرج 

. دنتخاس مهارف  مارحلا  دجسم  ندرک  شوگراهچ 
ندش هنیزه  يارب  یناوارف  لاوما  نتـشاذگ  ياجرب  اب  تفگ و  كرت  ار  هکم  نآ  يارجا  حرط و  نیا  هب  تبـسن  نتفای  نانیمطا  زا  سپ  يدهم 

. تشگزاب قارع  هب  هعسوت  نیا  رد 
هب شوگراـهچ  لکـش  مارحلا  دجـسم  يدـهم ، نارود  ياههعـسوت  هجیتن  رد  دوشیم و  هدز  نیمخت  عبرم  رتم  ریخا 6560  هعـسوت  تحاسم 
اب هسیاقم  رد  هتفریذپ ، ماجنا  دجـسم  رد  اهدعب  هک  یکدنا  ياههعـسوت  هدنام و  ظوفحم  نانچمه  خیرات  رذگ  رد  لکـش  نیا  تفرگ ، دوخ 

. تسا دجسم  عبرم  لکش  زا  نوریب  كدنا و  يدهم  نارود  هعسوت 
«(1) : » یسابع دضتعم  هعسوت  - 7

ار هودنلا  راد  داد  نامرف  یسابع  دضتعم  ق . لاس 281 ه . رد 

هناخ ق . لاس 271 ه . رد  یسابعدمتعم  يزاسون  تسا : هدش  دای  زین  هعسوت  نیا  زا  شیپ  رگید ، ییزاسون  زا  ص 194  هعسوتلا ، ۀصق  رد  - 1
ورف بجوم  نینچمه  تسکش و  مه  رد  ار  مارحلا  دجسم  يانب  ياهبوچ  دش و  بارخ  مارحلا  دجـسم  ماب  رب  روصنم  نب  رفعج  رتخد  هدیبز 

هب هراب  نیا  رد  يو  دوب . قاحسا  نب  دمحم  نب  نوراه  هکم  رد  هفیلخ  رازگراک  راگزور  نآ  رد  دش . دجسم  ياهنوتس  زا  نوتس  ود  نتخیر 
. دنک يزاس  زاب  ار  مارحلا  دجسم  داد  نامرف  نوراه  هب  هفیلخ  ردارب  قفوم ، نآ ، یپ  رد  تشون و  همان  دادغب 

تشارفا رب  جاس  بوچ  زا  ون  یفقس  دجسم  يارب  درک و  انب  ون  زا  ار  اهنوتس  نیا  ياهناویا  تخاس ، هرابود  ار  هدش  بارخ  ياهنوتـس  يو 
. درک نییزت  راگن  شقن و  گنر و  هب  ار  نآ  و 

« مجرتم تفریذپ «. نایاپ  ق . لاس 272 ه . رد  يزاسون  نیا 
تروص مارحلا  دجسم  رد  هعسوت  ود  894 م . ق /. لاس 281 ه . رد  تسا : هدمآ  دضتعم  هعسوت  هرابرد  ص 194  هعسوتلا ، ۀصق  رد  نینچمه 
دندرک بارخ  ار  هودنلاراد  هک  تسا  یلامش  علض  رد  هعسوت  اههعـسوت  نیا  زا  یکی  تسا . نوریب  مارحلا  دجـسم  عبرم  زا  ود  ره  هک  تفرگ 

رد ار  مارحلا  دجــسم  ياـهرد  زا  رد  شــش  هـک  دـش  مارحلا  دجــسم  ياـهقاور  زا  یکی  شخب  نـیا  دـندروآرد . دجــسم  تروـص  هـب  و 
مارحلا دجسم  لخاد  تمس  هب  رد  هدزاود  قاور  دوب . مارحلا  دجسم  فقس  تازاوم  هب  بوچ و  زا  قاور  ای  دجسم  نیا  فقـس  تفرگیمرب .

« مجرتم تشاد «. جراخ  تمس  هب  رد  هس  و 
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ص:185
. دننک همیمض  مارحلا  دجسم  هب  تشاد  رارق  هدایزلا  باب  نادیم  يولج  رد  هک 

هدزاود دش . هتخاس  هدش  نیذآ  جاس  ياهفقـس  ياراد  ییاهقاور  اهقاط و  اهنوتـس ، نیا ، رب  نوزفا  تفرگ و  ماجنا  وا  نامرف  هب  راک  نیا 
نآ رد  دـش و  هداد  رارق  مارحلا  دجـسم  يارب  دوب  اهنآ ، نیب  رد  کچوک  قاط  شـش  گرزب  قاط  هاگرد و  ياراد  اـهنآ  ياـت  شـش  هک  رد 

. دیدرگ انب  زین  ياهرانم 
. دیماجنا ازارد  هب  لاس  هس  دوشیم  هدز  نیمخت  عبرم  رتم  نآ 2500  تحاسم  هک  هعسوت  تایلمع  نیا 

«(1) : » یسابع ردتقم  هعسوت  - 8
قاور نینچمه  و  تسا - هتـسشنیم  اج  نآ  هک  تسا  یطایخ  مان  میهاربا  میهاربا - باب  ولج  یهاگنادیم  داد  نامرف  ق . لاس 306 ه . رد  يو 

. دننک يزاسون  زین  ار  مرح  ياههناشن  و  دنهد ، هعسوت  ار  دجسم  بیترت  نیدب  دننک و  دجسم  وزج  ار  رواجم 
. دوشیم هدز  نیمخت  عبرم  رتم  یسابع 980  ردتقم  نارود  هعسوت  تحاسم  عومجم 

. تسا هتفریذپ  تروصمراهچ  هدس  لیاوا  ات  مالسا  زاغآ  زا  هک  ییاههعسوت  عومجم  زا  ياهدیکچ  دوب  نیا 
«(2) . » تسا هتفریذپن  تروصمارحلادجسم  رد  ياهعسوتچیه  لاسرازه  تدمهب  نآ  زاسپ 

یط هتفرگ و  تروص  919 م . ق /. ات 307 ه . 918 م . ق /. ياهلاس 306 ه . هلصاف  رد  هعسوت  نیا  ص 195  هعسوتلا ، ۀصق  شرازگ  ربانب  - 1
يرد دنیوگ ، میهاربا  باب  هدایز  ار  نآ  هک  دجسمزا  دیدج  تمسق  نیا  رب  هدش و  مارحلا  دجسم  وزج  هتشاد  قلعت  هدیبز  هب  هک  هناخ  ود  نآ 

« مجرتم تسا «. فورعم  میهاربا  باب  هب  هک  هتفرگ  رارق  گرزب 
: تسا هدمآ  نینچ  هراب  نیا  رد  هدش و  هتخادرپ  ینامثع  کیلامم و  نارود  ياهتمرم  اهيزاسون و  زا  ياهراپ  هب  هعسوتلا  ۀصق  رد  هتبلا  - 2

فارطا ياههناوتـسا  کیلامم  هک  یماگنه  ینعی  ق . لاس 736 ه . ات  داد  ماـجنا  ق . لاس 306 ه . رد  یسابع  ردتقم  هک  ياهعـسوت  نیرخآ  زا 
خیرات رد  هتفرگ  تروص  رگا  اـی  هتفرگن و  تروص  مارحلا  دجـسم  رد  ياهعـسوت  يزاـسون و  چـیه  اـًلوصا  اـی  دـندرک  يزاـسون  ار  فاـطم 

. تسا هتفاین  یساکعنا 
: هنومن يارب  دنراد ، ازس  هب  یمهس  هژیو و  یهاگیاج  نآ  زا  تبقارم  مارحلادجسم و  يزاسون  رد  دوخ  کیلامم 

. دش ضیوعت  لیعامسا  رجح  راوید  يامن  ياهگنس  نووالق  دمحم  رصان  راگزور  رد  - 
. درک تمرم  زین  ار  نآ  ياههلپ  يزاسون و  ار  هورم  رب  هدش  انب  ناویا  قوقرب  ق . لاس 801 ه . رد  - 

، دوب هدرک  تیارـس  زین  یلامـش  شخب  هب  هداد و  خر  مارحلا  دجـسم  یبرغ  شخب  رد  هک  ییاـهيزوس  شتآ  یپ  رد  ق . لاس 803 ه . رد  - 
ار دجسم  یبوچ  ياهنوتس  وا  تشامگ . تمه  مارحلادجسم  تمرم  هب  قوقرب  رهاظ  نب  تاداعسلاوبا  ناطلس  زا  یگدنیامن  هب  يرهاظ  قسیب 

تدم رد  ار  راک  نیا  يو  تخاس . نیزگیاج  دوب  هدمآ  مهارف  هبعک  لبج  زا  هک  یگنس  ياهنوتس  اب  دیـسریم  دروم  هب 130  ناشرامش  هک 
تدـم نیا  رد  دـنناوتب  ات  داـتفا  ریخأـت  هب  ق . لاس 807 ه . اـت  یبرغ  یلامـش و  شخب  ود  رد  فقـس  بصن  اـما  دـیناسر ، ماـجنا  هب  لاـس  ود 

، تسجهرهب دـندوبهدروآ  فئاـط  زا  هـک  رعرع  ياـهبوچ  زا  راـک  نـیا  يارب  نـینچمه  وا  دـنروایب . مور  نیمزرـس  زا  ار  مزـال  ياـهبوچ 
دننک و نازیوآ  اهنآ  زا  ار  مارحلا  دجسم  ياهغارچ  ات  تخیوآ  فقس  زا  ییاهریجنز  نینچمه  درک و  نییزت  ار  نآ  راگن و  شقن و  فقسرب 

. درک يریگولج  يزوس  شتآ  رارکت  زا  بیترت  نیدب 
دجـسم هب  اهدعب  دندرکیم و  سیردت  اهنآ  رد  هناگراهچ  بهاذم  ياملع  هک  ار  ینید  ییاههسردم  يابتیاق  ناطلـس  ق . لاس 882 ه . رد  - 

بالط ناسردـم و  رایتخا  رد  ای  دوش  فرـصم  سرادـم  يارب  ات  تشاد  ررقم  اهنآ  يارب  هژیو  یفاقوا  درک و  يزاـسون  دـش  همیمـض  مارحلا 
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. داتسرف سرادم  نیا  يارب  ياهناخباتک  تخاس و  هرانم  زین  و  هرجح ، نینچمه 72  وا  دریگ . رارق  دنمزاین 
اب هک  تفرگ  ماجنا  ییاهيزاسون  نانآ  راگزور  رد  دنتـشاد و  هکم  مرح  هب  یناوارف  مامتها  ینامثع  نیطالـس  یناـمثع : هرود  ياـهيزاسون 

. دنکیم يربارب  یسابع  يدهم  نارود  ياهزاس  تخاس و 
نآ یط  رد  دـیدرگ و  زاغآ  ق . لاس 972 ه . رد  هک  تسا  نامیلـس  ناطلـس  نارود  يزاسون  تمرم و  ناینامثع  ياهمادقا  نیرتمهم  زا  یکی 

ادها دوب  هدـش  نییزت  زین  رمرم  اب  هک  گنـس  زا  گرزب  يربنم  مارحلا  دجـسم  هب  دـش ، يزاسون  فاطم  شرفگنـس  دـش ، میمرت  هبعک  فقس 
. دیدرگ اپرب  دنلب  ياهرانم  تشگ و 

هک نیا  ات  دوب . هدادن  خر  انب  رد  ینادنچ  ياهیبارخ  تدم  نیا  رد  هتـشذگ و  لاس  نامز 810  نیا  ات  وا  هعسوت  یـسابع و  يدهم  نارود  زا 
یئزج ياهریمعت  ماجنا  رگید  هک  دش  هدهاشم  ییاهیگدش  جک  اهفاکش و  اهقاور ، ِمارحلا  دجسم  تمـس  يامن  رد  ق . لاس 979 ه . رد 

ناطلـس يور  نیمه  زا  دوش . هتخاـس  رتمکحم  تروص  هب  ون و  زا  مارحلا  دجـسم  ياـنب  لـک  دـیبلطیم  درکیمن و  هدنـسب  اـهنآ  عـفر  يارب 
. دش زاغآ  تمرم  تشامگ و  تمرم  نیا  تراظن  هب  ار  ادخدک  کبدمحا  ینامثع ، نامیلس 

نارود يانب  زا  هک  نیگنس  ياهنوتس  زا  هدافتـسا  نمـض  دیدرگ و  نیزگیاج  دیدج  ياهدبنگ  اب  میدق  یبوچ  ياهفقـس  تایلمع  نیا  رد 
مارحلا دجسم  تمس  راهچ  رد  نوتس  هب 589  راک  نایاپ  ات  اهنوتس  نیا  عومجم  دش . هتخاس  گنس  زا  زین  ون  ییاهنوتس  دوب ، هدنام  يدهم 

. دوب هتفرگ  رارق  اهنآ  يور  رب  دبنگ  مین  دبنگ و 232   152 قاط ، ًاعمج 881  هک  دیسر 
عبرمرتم هب 28003  تحاـسم  عوـمجم  باـب و  هب 26  مارحلا  دجـسم  ياـهرد  تفاـی  ناـیاپ  ق . لاـس 984 ه . رد  هک  یناـمثع  ياـنب  نیا  رد 

. دنکیم يربارب  یسابع  يدهم  نارود  ات  هدش  هتخاس  ياهانب  لک  تحاسماب  ًاقیقد  هکدیسر 
و ق . لاس 1005 ه . رد  ناخ  دـمحم  ناطلـس  يزاسون  هک  هتفرگ  تروص  مارحلا  دجـسم  رد  ییاـهتمرم  یناـمثع  هرود  رد  زین  سپ  نآ  زا 

نآ زا  ق . لاس 1327 ه . داـشر  دومحم  ناطلـس  و  ق . لاس 1314 ه . دیمحلادبع  ناطلـس  ق ،. لاس 1287 ه . زیزعلادبع  ناطلـس  ياهتمرم 
. تسا هلمج 

راهچ رد  ق . لاس 984 ه . يزاسون  زا  شیپ  مارحلا  دجسم  يانب  رد  یگنس  ياهنوتس  عومجم  ینامثع : هرود  رد  مارحلا  دجـسم  ياهنوتس 
، دروم اههاگرد 27  ياهنوتـس  دروم ، میهاربا 469  باب  هداـیز  هودـنلا و  راد  هداـیز  شخب  ود  ياهنوتـس  زا  رظن  عطق  اـب  دجـسم و  تمس 

. تسا هدوب  دروم  زین 27  میهاربا  باب  هدایز  شخب  ياهنوتس  دروم و  هودنلا 27  راد  هدایز  شخب  ياهنوتس 
هودـنلا راد  هدایز  شخب  قاـط ، ياراد 484  ًاعومجم  مارحلا  دجـسم  ياهقاور  هعـسوت ، تاـیلمع  ناـیاپ  زا  سپ  یـسابع  يدـهم  نارود  رد 

خیرات رد « همالساب  شرازگ  هب  لاس 984  يزاسون  رد  اهقاط  نیا  رامـش  هدوب و  قاط  ياراد 36  زین  میهاربا  باب  هدایز  قاـط و  ياراد 68 
. تسا هدیسر  قاط  هب 984  مارحلا » دجسملا  ةرامع 

رامـش هنوراو و  سات  دـبنگ  مین  دـبنگ و 232   152 ق ،. ه . لاس 984  يزاـسون  زا  سپ  اـههنوراو ي  ساـت  اهدـبنگ  مین  اهدـبنگ و  راـمش 
يزاسون رد  هک  هدوب  دروم  ًاعمج 993  ینعی  دروم ؛ جراخ 495  تمس  زا  مارحلا 498 و  دجسم  لخاد  تمـس  زا  اهراوید  بل  ياههرگنک 

. تسا هدیسر  دروم  هب 1380  شدنزرف  میلس و  ناطلس 
هدرک اـنب  يدـهم  ار  اـهنآ  نیرتشیب  هک  هدوب  رد  هاـگرد و 19  ياراد 38  مارحلا  دجـسم  یـسابع  يدـهم  راگزور  هب  ینامثع : هرود  ياهرد 

عیزوت بیترت  نیدب  هک  تسا  هدیـسر  باب  هب 26  ینامثع  ياهيزاسون  رد  اهنآ  رامـش  هدش و  هدوزفا  اهرد  نیا  هب  باب  تفه  اهدـعب  تسا .
: دناهدش

نب ساـبعلا  باـب  زئاـنجلا ، باـب  یبنلاباـب  ياـبتیاق ، هسردـم  باـب  مالـسلا ، باـب  ياـهمان  هب  رد  جـنپ  مارحلا  دجـسم  یقرـش  تمـس  رد  - 
. ههجو هَّللا  مّرک  یلع  مامالا  باب  بلطملادبع و 

باب نیدهاجملا ، باب  ریغصلا ، دایجا  باب  افصلا ، باب  نایفس ، ینب  باب  شوعنلا ، باب  نازاب  باب  ياهمان  هب  رد  تفه  یبونج  تمس  رد  - 
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. یناه ّما  باب  میمت و  ینب 
هیدووادلا و هسردم  باب  بلاغ ، فیرشلا  ۀسردم  باب  يزوخ ، باب  میهاربا ، باب  هروزحلا ، باب  ياهمان : هب  رد  شـش  یبرغ  تمـس  رد  - 

. هرمعلا باب 
باب همکحملا ، باب  یبطقلا ، باب  هیطـسابلا ، باب  هیمامزلا ، ۀـسردم  باب  قیتعلا ، هدـسلا  باـب  ياـهمان : هب  رد  تشه  یلامـش  تمـس  رد  - 

. هبیش ینب  باب  هبیردلا و  باب  هینامیلسلا ،
. تسا هدوب  عیدب  ياهراگن  شقن و  هب  هدش  نیذآ  هریاد و  مین  یقاط  ياراد  هتشاد و  رارق  میهاربا  ماقم  تشپ  هبیش  ینب  باب  تسا  ینتفگ 

هداتـسیا اهدـیع  اههعمج و  رد  نانآ  اریز  دنتخانـشیمن ؛ ار  ربنم  اههتـشذگ  رد  مارحلا  دجـسم  يابطخ  ینامثع : هرود  ات  مارحلا  دجـسم  ربنم 
هس هک  يربنم  رب  جح  رفس  نایرج  رد  راب و  نیتسخن  يارب  نایفـس  یبا  نب  ۀیواعم  664 م . ق /. لاس 44 ه . رد  هک  نآ  ات  دـندناوخیم  هبطخ 
. دناوخیم هبطخ  ربنم  رب  هکم  مرح  رد  هک  دش  یسک  نیتسخن  ناسنیدب  تفگ و  نخس  مدرم  يارب  دوب  هدش  هتخاس  بوچ  زا  تشاد و  هلپ 

هدرب تافرع  هب  میدق  ربنم  ادها و  مارحلا  دجـسم  هب  تشاد  هلپ  ُهن  هک  يدیدج  ربنم  هرود  نیا  رد  دـنام و  مرح  رد  نوراه  نارود  ات  ربنم  نیا 
. دش

نامیلس ناطلس  1564 م . ق /. لاس 972 ه . رد  ماجنارـس  هک  نآ  ات  دش  ادها  مارحلا  دجـسم  هب  دـنچ  ییاهربنم  نایلاس ، لوط  رد  سپ  نآ  زا 
رد تسا و  هلپ  هدزیـس  ياراد  هدش ، هتخاس  تسدکی  دیفـس  قارب و  رمرم  زا  ربنم  نیا  درک . ادها  دجـسم  هب  تخاس و  دیدج  يربنم  ینامثع 

هدـش هدـناشوپ  هدـش  هداد  الط  بآ  هرقن  ياههقرو  اب  هک  تسا  بوچ  زا  یناب  هیاـس  اهنوتـس  زارف  رب  دراد و  رارق  نوتـس  راـهچ  نآ  يـالاب 
. دسریم رتم  هدزاود  هب  لاله  ات  نیمز  زا  ربنم  عافترا  ّلک  دروخیم و  مشچ  هب  یلاله  مه  فقس  نیا  يالاب  رب  تسا .

روصنم نامرف  هب  هک  تسا  ياهرانم  مارحلا  دجـسم  هراـنم  نیتسخن  هک  دـسریم  رظن  هب  نینچ  یناـمثع : هرود  اـت  مارحلا  دجـسم  ياههنذـئم 
. تسین تسد  رد  یعالطا  نآ  عافترا  ینف و  تاصخشم  زا  و  دش ، هتخاس  هرمعلا  باب  رانک  رد  یسابع 

. دوب عادولا  باب  رب  اهنآ  نیموس  یلع و  باب  رب  يرگید  مالسلا ، باب  رب  یکی  هک  تخاس  رگید  هرانم  هس  یسابع  يدهم  اهدعب 
. تخاس یبطقلا  باب  هدایزلا و  باب  نایم  هودنلاراد و  هدایز  رد  مجنپ  ياهرانم  یسابع  دضتعم  سپس 

ناطلـس نامرف  هب  ار  هرانم  نیمتفه  ماجنارـس  و  تخاس ، مالـسلا  باب  یبنلا و  باب  نایم  ار  هرانم  نیمـشش  يابتیاق  فرـشا  کلم  سپ  نآ  زا 
. دنتخاس ینید  مولع  هناگراهچ  سرادم  نایم  رد  نامیلس و 

« مجرتم .» 195 صص 196 - هعسوتلا ، ۀصق  تسا - هدش  يزاسون  تبون  نیدنچ  دوعسلآ  هرود  ات  اهدعب  اههرانم  نیا 
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: يروآدای

رد یقیقد  یئزج و  ياهشرازگ  ناـفع  نب  ناـمثع  باـطخ و  نبرمع  نارود  هعـسوت  رادـقم  هراـبرد  هتفگـشیپ ، ياههعـسوت  عومجم  زا  - 1
هبعک ِینوماریپ  ناکم  فاطم ، - 2 « (1) . » تسا یخیرات  دانـسا  رب  ینتبم  ییاهدروآرب  اهنت  هدش  نایب  لصف  نیا  رد  هچنآ  تسین و  یـسرتسد 

«(2) . » تسا هدوب  عبرم  رتم  مالسا 2000  ردصهرود  مالسا و  زا  لبق  نارود  رد  نآ  تحاسم  دراد و  يوضیب  یلکش  هک  دنیوگ  ار 

ص 211 ج 5 ، میوقلا ، خیراتلا  - 1
ياهدیزگ هک  هدش  هداد  تسد  هب  ییاهیهاگآ   158 ص 161 - هعسوتلا ، ۀصق  رد  نآ ، تمرم  هعسوت و  یخیرات  ریـس  فاطم و  هرابرد  - 2

: میراذگیم يور  ارف  ار  نآ  زا 
ییاضف نامه  نآ  زیچ و  کی  مارحلا  دجسم  فاطم و  باطخ  نب  رمع  نارود  رد  مارحلا  دجـسم  هعـسوت  نیتسخن  زا  شیپ  ات  فاطم : لکش 
قیوشت هبعک  فارطا  رد  نتخاس  هناـخ  هب  ار  ناـنآ  یـصق  هک  ناـمز  نآ  زا  مدرم  تشاد . دوجو  مرح  هب  طـیحم  ياـههناخ  ناـیم  رد  هک  دوب 

. دنتشاذگاو فاوط  يارب  هبعک  درگ  رب  ار  دودحم  ییاضف  اهنت  دنتخاس و  هناخ  نوماریپ  نآ  رد  دوب ، هدرک 
نیا بوچ  راهچ  رد  تفرگ و  تروص  مارحلا  دجـسم  رد  يددـعتم  ياههعـسوت  نایجاح  ناناملـسم و  رامـش  زور  هب  زور  شیازفا  اب  اهدـعب 

اهيزاسون زا  ناوتیم  هلمج  نآ  زا  دهد . ياج  دوخ  رد  ار  ناناملسم  نوزفا  زور  رامش  دناوتب  ات  تفای  يرتشیب  تعسو  زین  فاطم  اههعـسوت 
: درب مان  ریز  ياههعسوت  و 

. درک شرفگنس  ار  فاطم  کلملادبع  نب  دیلو  ق . لاس 91 ه . رد  - 
. درک شرفگنس  ون  زا  ار  فاطم  مارحلا ، دجسم  هب  هودنلا  راد  ندرک  همیمض  زا  سپ  یسابع  دضتعم  ق . لاس 284 ه . رد  - 

. دندرکرپ هتخادگ  برس  اب  ار  فاطم  ياهگنس  نایم  ياهزرد  ق . لاس 881 ه . مرحم  رد  - 
. دش يزاسون  فاطم  دیدرگ و  فرط  رب  دوب  هدرک  دراو  فاطم  هب  لیس  هک  ییاهبیسآ  لاس 894  رد  - 

. دش رپ  هتخادگ  برس  اب  فاطم  شرفگنس  ياهزرد  رگید  راب  کی  ق . لاس 918 ه . رد  - 
. دش رارکت  راک  نیمه  يروغ  ناطلس  راگزور  رد  و  ق . لاس 920 ه . رد  رگید  راب  کی  - 

. تشامگ تمه  فاطم  شرفگنس  ندرک  راومه  هب  یبلج  دمحا  فیرش  مرح ، رظان  ق . لاس 961 ه . رد  - 
. درک رارکت  ار  راک  نیمه  ینامثع  میلس  ناطلس  نارود  رد  زین  اشاپ  نانس  - 

. دش شرفگنس  رمرم  هب  فاطم  ینامثع  دارم  نب  دمحم  ناطلس  راگزور  هب  و  ق . لاس 1003 ه . رد  - 
. تفرگ ماجنا  فاطم  رد  یتمرم  راب  رگید  زین  ق . لاس 1279 ه . رد  - 

، دوب رتم  بیترت 50 و 40  هب  نآ  هاتوک  دنلب و  ياهرطق  لکش و  يوضیب  فاطم  دوعـس ، لآ  نارود  رد  ق . لاس 1375 ه . ات  فاطم : هعسوت 
مزمز رب  تشاد ، دوجو  مارحلا  دجسم  ییانشور  يارب  نیسم  ییاهنادغارچ  نآ  ینوریب  هریاد  رد  دوب . هدش  شرفگنـس  رمرم  اب  زین  نآ  فک 

نیتسخن زا  هلحرم  نیمود  رد  دش  ببس  رما  نیمه  تساکیم . فاطم  تعـسو  زا  انب  ود  نیا  دوب و  ییانب  دبنگ و  میهاربا  ماقم  رب  نینچمه  و 
زین میهاربا  ماقم  رد  دوش و  هداد  لاقتنا  نییاپ  هقبط  هب  اهيروخبآ  هاچ و  هناهد  هدـیچرب و  مزمز  ياـنب  ق . 1388 ه . يدوعس 1381 - هعسوت 

. ددرگ دوجوم  يانب  نیزگیاج  ياهشیش  حیرض 
. دیسر رتم   64 هب 8 / هبعک  تیزکرم  اب  فاطم  رطق  هعسوت ، نآ  هجیتن  رد 
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. دیسر رتم   64 هب 8 / هبعک  تیزکرم  اب  فاطم  رطق  هعسوت ، نآ  هجیتن  رد 
هعـسوت نیا  رد  نینچمه  تشاد . دوجو  فک  زا  رتمیتناـس  عاـفترا 20  رتم و   2 ضرع 5 / اب  مادـک  ره  يزاوم و  رمم  ود  فاـطم  نیا  درگرب 

يارب یخیرات  ياهناکم  زا  یخرب  زین  دیفـس و  ياهگنـس  اب  دوب  هدـش  دراو  ایلاتیا  زا  هک  فلتخم  داعبا  ياراد  ياهگنـس  اب  فاطم  فک 
. دیدرگ شورفم  هایس  ياهگنس  اب  اهنآ  زا  تظافح 

فص يارب  یناشن  یـشک و  طخ  هنوگچیه  تفرگیم  رارق  هدافتـسا  دروم  فاوط  يارب  هتـسویپ  هک  اجنآ  زا  فاطم ، هریاد  لخاد  شخب  رد 
صخشم هایس  ياهگنس  اب  رتمیتناس  ضرع 10  هب  مادک  ره  ياهریاد ، راون  تشه  هریاد  نیا  زا  نوریب  شخب  رد  اما  تشادـن . دوجو  نتـسب 

. دشاب زامن  ياهفص  ناشن  ات  دیدرگ 
هتشادن يرییغت  هنوگچیه  نرق  نیدنچ  اهرمم  نیا  دودح  دنیوگ  دش . شرفگنس  دیـسریم  فاطم  هب  هک  ییاهرمم  نینچمه  هعـسوت  نیا  رد 

. تسا هتشگیم  زاب  مالسا  زا  لبق  هب  تیاور ، رب  انب  و 
ار رفن  شیاـجنگ 8500  ییاـهنت  هب  نآ ، رب  طـیحم  رمم  ود  يانثتـسا  هب  هک  دیـسر  عبرم  رتم  هب 3058  هعـسوت  نیا  زا  سپ  فاطم  تحاـسم 

شیاجنگ دـحاو  نامز  رد  رفن  يارب 14000  هک  دیـسریم  عبرم  رتم  هب 4154  اهرمم  ندـش  هدوزفا  اب  فاطم  تحاسم  جـح  مایا  رد  تشاد .
. تشاد

زین مرح و  شورفم  ریغ  ياهتمسق  اهور و  هدایپ  ندرب  نایم  زا  اب  درکیم  اضتقا  ترورض  نارئاز ، نایجاح و  رامش  دایدزا  اب  يدعب : هعسوت 
. دبای هعسوت  فاطم  ناذا ، لحم  زین  مزمز و  هاچ  لخدم  ربنم و  ندرکاج  هباج 

نینچمه تفرگرب . رد  ار  میدـق  مرح  دودـح  لـک  دیـسر و  رتـم   95 هب 2 / رتـم   64 زا 8 / فاـطم  رطق  هعــسوت ، زا  هـلحرم  نـیا  يارجا  رد 
. تفای شیازفا  دحاو  نامز  رد  رفن  هب 28000  رفن  زا 14000  نآ  یتیعمج  شیاجنگ 

ماجنا هب  ناناملسم  نوزفا  زور  ندروآ  يور  نایجاح و  ریگمـشچ  شیازفا  فاطم ، یپ  رد  یپ  ياههعـسوت  همه  مغر  هب  فاطم : رد  تکرح 
اههار و هک  تسا  هتخاس  فوطعم  مهم  نیا  هب  ار  فلتخم  ياهشخب  ناراکردـناتسد  نالوؤسم و  هشیدـنا  هراومه  هرمع ، جـح و  کسانم 
هب هاگ  اهناکم  نیا  زا  يرایـسب  رد  هک  نآ  هژیو  هب  دوش ، وجوتسج  سدـقم  ياـهناکم  نیا  شیاـجنگ  رب  ندوزفا  يارب  ینیون  ياـههویش 

هارمه یناوارف  ياهيراوشد  اب  تسه  یناکما  نینچ  رگا  ای  درادـن و  دوجو  ینادـنچ  رییغت  ناکما  یعرـش  لیالد  هب  هاگ  یخیراـت و  لـیالد 
اـهشهوژپ و همه  نیا  اـب  تسین . مهارف  هعـسوت  يارب  یناـکما  هیحاـن  نیا  زا  دوشیم و  دودـحم  میدـق  مرح  دودـح  هب  فاـطم  هچ ، تسا ؛

. دوش هتفای  دننامه  ياهناکم  رگید  فاطم و  شیاجنگ  تردق  رب  ندوزفا  يارب  ییاههار  ات  تسا  هتفریذپ  ماجنا  یتاعلاطم 
دـیدج و ياهحرط  رونام  تردـق  زا  هک  یلماع  نینچمه  فاطم و  شیاجنگ  نازیم  ندرب  ـالاب  هار  رـس  رب  دوجوم  يراوشد  نیرتمهم  دـیاش 
هک تسا  مه  رب  عطاقتم  هاگ  ددعتم و  یتکرح  هبعک  درگرب  فاطم و  رد  ناناملـسم  تکرح  هک  تسا  هتکن  نیا  دهاکیم  نیون  ياههشیدنا 

. دـسربدنیبیمدوخ بولطمًاعرــش  هـچنآهب  درادیعــس  سک  رهو  دریگیم  ماـجنا  ینید  ناوـنع  هزیگنا و  اـب  هـتبلا  تواـفتم و  فادــها  هـب 
رد ناگدننک  فاوط  زا  کی  ره  نیا ، رب  نوزفا  دراد و  توافت  يرگید  اب  ناگدننک  فاوط  زا  کی  ره  تکرح  تعرس  وفاوطماجناوزاغآ 

ندیـسوبو مالتـسا  یناـمی ، نـکر  مالتـسا  لیعامــسارجحرد ، زاـمن  مزتـلم ، راوـجرد  اـعد  نوـچ  ییاـهراک  نآ ، زاسپ  اـیو  فاوـط  ياـنثا 
فاطم و هریاد  لخادرد  اهراک  نیا  همه  دنهدیم . ماجنا  ار  مزمز  بآ  ندیشونو  میهاربا  ماقمتشپ  ردفاوط  یتعکرود  زامن  دوسألارجح ،

یگنهامه مغر  هب  اهتکرح  هعومجم  دوشیم  ببـس  لامعا  نیا  ماجنا  رد  دارفا  یناسمهان  هب  هجوت  اـب  دریگیم و  تروص  دـحاو  تقورد 
. دهاکب شریذپ  يارب  فاطم  ناوت  شیاجنگ و  عومجم  زا  ناس  نیدب  و  دشاب ، رفانتم  عطاقتم و  هاگ  ییاهتکرح  رتیئزج  یهاگن  رد  یلک 

نب هسسوم  ینعی  مرح ؛ هعـسوت  ياهحرط  يامرفراک  يراکمه  اب  يرقلاّما  هاگـشناد  رد  جح  تاعلاطم  زکرم  يوس  زا  ق . لاس 1407 ه . رد 
رد ناضمر  هام  رد  ینعی  لاس ؛ زا  ماگنه  ود  رد  اهشهوژپ  نیا  تفریذـپ . ماـجنا  فاـطم  رد  تکرح  هراـبرد  ینادـیم  ییاـهشهوژپ  ندـال 

: تفرگ ماجنا  ریز  روحم  ود  رد  نایجاح و  ماحدزا  جوا  رد  هجحلايذ  هام  ناگدننک و  فاوط  ماحدزا  جوا  ماگنه 
تاـقوا رد  عبرم  رتم  ره  رد  ناگدـننک  فاوط  رامـش  ینعی  فلتخم  ياـهمکارت  رب  دـیکأت  اـب  فاـطم  رد  تکرح  یگنوگچ  یـسررب  کـی :
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. فاوط تعرس  رب  مکارت  توافت  نیا  رثا  هبعک و  هب  کیدزن  ای  رود  طاقن  رد  مکارت  نیا  نازیم  زین  فلتخم و 
، میهارباماقمنوچ یطاقن  رب  ًاتدمع  یـسررب  زا  شخب  نیا  دهاکب . فاطم  رد  تکرح  ندوب  ناور  زا  تسانکمم  هکيرـصانع  یـسررب  ود :

. تشاد هیکتفاوط  زاغآ  طخو  مزتلم  ینامینکر ، لیعامسارجح ، دوسألارجح ،
دجـسم هب  ماحدزا  جوا  ياهزور  ناضمر  هام  زا  زور  جـنپ  رد  اـهنت  هک  یناـسک  رامـش  دـش  صخـشم  اهیـسررب  تاـعلاطم و  نیا  هجیتن  رد 

. دوشیم طوبرم  تسا  ردق  بش  هک  ناضمر  هام  بش 27  هب  دروم  رامش 380892  نیا  زا  هک  هدوب  رفن  دناهدش 1144618  دراو  مارحلا 
هام مهدزیـسو  مهدزاود  مهدزای ، مهد ، ياهزور  رد  شرامـش  یـسررب و  ياهتعاس  رد  هک  یناـسکهعومجم  رامـشجح  ماـیارد  نینچمه 

: تسا هدوب  ریز  عیزوت  اب  رفن  دندوبهدشدراو 3096276  مارحلا  دجسمهب  هجحلايذ 
رفن دادعت 738576  ق . 1407 ه . / 12 زور 10 / - 
رفن دادعت 887952  ق . 1407 ه . / 12 زور 11 / - 
رفن دادعت 998024  ق . 1407 ه . / 12 زور 12 / - 

رفن دادعت 551724  ق . 1407 ه . / 12 زور 13 / و  - 
اهتعاس و رد  هژیو  هب  ناـیجاح  هب  یهد  تامدـخ  يور  شیپ  هک  دـشاب  ییاـهيراوشد  رگناـشن  ياهنوگ  هب  دـناوتیم  ماـقرا  دادـعا و  نیا 

نیرتشیب اب  فاوط  دـنکیمن ، زواجت  لاس  لوط  رد  تعاس  جـنپ  زا  هک  اـهتعاس  نیا  رد  تسا  ینتفگ  دراد . دوجو  ماـحدزا  جوا  ياـهزور 
. دسریم عبرم  رتم  رد  رفن  هب 807  یگدرشف  نیا  نازیم  دریگیم و  ماجنا  یگدرشف 

ياهتعاس رد  فاوط  يور  نیا  زا  دوب و  هدـش  شرف  يداع  ياهگنـس  اب  فاطم  يدوعـس  هعـسوت  نیتسخن  زا  شیپ  ات  فاـطم : شرفگنس 
. تشاد هارمه  هب  نایجاح  يارب  ار  ییاهيراوشد  ناتسبات  ياهزور  رد  هژیو  هب  زور ، طسو 

نیرتمرگ رد  فاوـط  هک  ياهنوـگ  هب  هدـش ، هدافتـسا  ياهژیو  ياهگنـس  زا  مارحلا  دجـسم  شرفگنـس  يارب  يدوعـس  ياههعـسوت  رد  اـما 
« مجرتم .» 158 صص 161 - هعسوتلا ، ۀصق  دریذپیم . تروص  لماک  شیاسآ  رد  زین  زور  ياهتعاس 
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يدوعس نارود  ياههعسوت  مارحلا و  دجسم  مراهچ : لصف 

دهف کلم  نارود  ات  هدش  ماجنا  ياههعسوت 

رد هک  ریگارف  یلک و  تسا  ياهدـعاق  نیا  تسا . نیمزرـس  تلم و  ربارب  رد  تیلوؤسم  ياـنعم  هب  يروشک  ره  رد  تموکح  يدـصت  اـًلوصا 
سدقم رهش  ود  يراد  هدهع  هچ ، دراد ؛ یپ  رد  نیا  زا  رتارف  یتیلوؤسم  تموکح ، يّدصت  ناتسبرع  نیمزرس  رد  اما  دنکیم . قدصاج  همه 

. یمالسا تما  همه  ربارب  رد  تیلوؤسم  دبلطیم ؛ يدوعس  ناتسبرع  تلم  زا  رتارف  یتیلوؤسم  هنیدم  هکم و  ینعی  ناناملسم ؛
زیزعلادبع کلم  هک  ياهرود  نیتسخن  نامه  زا  دوعـس  نادناخ  تسا ، ناتـسبرع  رد  رما  نالوؤسم  هدهع  رب  هک  تلاسر  نیا  بوچ  راهچ  رد 

رب هک  یتناما  راب  تساهنآ و  هجوتم  هک  یتیلوؤسم  تیمها  یگدرتسگ و  هب  دیزای  تسد  تلم  ندرک  دـحتم  نیمزرـس و  يزاس  هچراپکی  هب 
لـیاسو و ندروآ  مهارف  رذـگهر  زا  یمالـسا  تـما  هـب  ندرازگ  تمدـخ  هـک  دنتـسنادیم  دنتـشاد و  هجوـت  یهاـگآ و  تـسا  ناـنآ  شود 
تیلوؤسم و نیا  مزاول  زا  هتـسیاب ، شیاسآ  تحار و  زا  رادروخرب  مارآ و  ییاضف  رد  جـح  کسانم  لامعا و  ماـجنا  يارب  مزـال  ياـههنیمز 

. تسا تناما 
رد يریگارف  ياـهتمرم  داد  ناـمرف  ق . لاس 1344 ه . ینعی  ناتـسبرع ؛ رد  یـسایس  تردـق  نتفرگ  رایتخا  رد  لاس  نیتسخن  رد  زیزعلادـبع 

هب جح  مسوم  ندیسر  ارف  زا  شیپ  لاس و  نامه  رد  هلصافالب  نامرف  نیا  دریذپ . ماجنا  هکم  رد  نکمم  نامز  نیرتهاتوک 
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نآ و فک  نینچمه  جراخ و  لخاد و  زا  مارحلا  دجـسم  يزاسون  تمرم و  هرابرد  يرگید  نامرف  ق . لاس 1346 ه . رد  « (1) . » دمآرد ارجا 

«(3) . » تفای همادا  زین  دعب  ياهلاس  رد  تکرح  نیا  و  « (2) . » دش رداصینورد  تمس  زا  دجسم  فارطا  رد  ییاهنابهیاس  ثادحا  زین 

ياهیبارخ دش  رومأم  ریخلاوبا  دیعـس  دمحم  خیـش  فاقوا  قباس  ریدـم  1926 م . ق /. ه . لاس 1344  رد  زیزعلادـبع  ناـمرف  نیتسخن  رد  - 1
شکور نینچمه  اهرد و  فاـطم و  هیـشاح  اـهورهار ، تمرم  هب  دـنک و  تمرم  ار  مارحلا  دجـسم  ياهنوتـس  فک و  اـهراوید ، رد  دوجوم 
« مجرتم ص 239 «. هعسوتلا ، ۀصق  کن : دنک . مادقا  گنر  زبس  یشکور  اب  فاطم  درگ  ادرگ  نیسم  ياهنوتس  میهاربا و  ماقم  ندرک 

لاس نامه  لوألا  يدامج  رد  وا  درک . مارحلا  دجـسم  يزاسون  رومأم  ار  يولهد  هَّللادبع  خیـش  زیزعلادـبع ، ق . لاس 1346 ه . لیاوا  رد  - 2
: دناسر ماجنا  هب  ار  ریز  ياهمادقا  تشامگ و  تمه  راک  نیدب 

هب یهتنم  ياـهورهار  زین  میهاربا و  باـب  هودـنلا و  راد  هداـیز  ود  نینچمه  نآ و  تمـس  راـهچ  رد  مارحلا  دجـسم  ياـهقاور  شرفگنـس  - 
. فاطم

. دوب هتفرگ  نایم  رد  ار  عبرا » تاماقم  هک « یشرفگنس  دیدجت  - 
. مارحلا دجسم  ياهرد  هناتسآ  ندرک  شورفم  - 

. مارحلا دجسم  ياهراوید  ینوریب  ینورد و  يامن  ریمعت  - 
. مارحلا دجسم  ياهنوتس  اهراوید و  يالاب  اهقاط و  يزیمآگنر  - 

يولج رد  مارحلا  دجسم  تمس  راهچ  رد  درک  رومأم  ار  نامیلس  هَّللادبع  خیش  ناتـسبرع  تقو  ییاراد  ریزو  زیزعلادبع  کلم  لاس  نیمه  رد 
ییاهنابهیاس وا  دـنک . انب  اهنآ  ریز  رد  زامن  يرازگرب  يارب  ییاهنابهیاس  گـیر  هب  شورفم  یلخاد  هقطنم  هوصح  هقطنم  تشپ  اـهقاور و 

رد ار  اهنابهیاس  نیا  تخاس و  دشیم  هدـیمان  علق  هک  مکحم  دیفـس  ياهبنپ  ياههچراپ  اب  هواج و  یبوچ  ياههیاپ  يور  رب  لکـش  یناوریش 
. دندرک بصن  دجسم  لخاد  رد  هوصح  هقطنم  فارطا 

اهحالـصا و یخرب  هب  فاـقوا  ناریدـم  هلاـس  همه  هک  دـش  نیا  رب  مـسر  سپ  نآ  زا  دـیماجنا و  ازارد  هـب  لاـس  کـی  ًاـبیرقت  يزاـسون  نـیا 
. دنزادرپب مارحلا  دجسم  رد  یئزج  ياهتمرم 

ص 239. هعسوتلا ، ۀصق  تفرگ  رارق  یلک  تمرم  فده  زیزعلادبع  کلم  نامرف  هب  مارحلا  دجسم  راب  رگید  زین  ق . لاسرد 1354 ه .
هبعک فارطا  رد  اهنرق  هک  هدوب  یلبنح  ماقم  یکلام و  ماقم  یعفاش ، ماقم  یفنح ، ماقم  ياهمان  هب  ماقم  راهچ  عبرا » تاـماقم  تسا « ینتفگ 
ۀـصق تسا . هدـش  هدـیچرب  فاطم  هعـسوت  يارب  يدوعـس ، تسخن  هعـسوت  زا  شیپ  اـما  هتـشاد ، دوجو  مارحلا  دجـسم  نحـص  لـخاد  رد  و 

« مجرتم ص 246 «. هعسوتلا ،
. دیشک ازارد  هب  1955 م . ق /. لاس 1375 ه . ات  تفرگ  ماجنا  هعسوت  عماج  هشقن  هرابرد  هک  ياهبناج  همه  ياهیسررب  - 3

: تسا هتشاد  یتیعضو  نینچ  ص 240 و 241  هعسوتلا ، ۀصق  شرازگ  هب  انب  مارحلا ، دجسم 
: تسا هدادیم  ياج  دوخ  رد  ار  ریز  رصانع  عبرم  رتم  رب 12200  غلاب  یتحاسم  اب  هدوب و  لکش  لیطتسم  ًابیرقت  مارحلا  دجسم  لاس  نیا  رد 

هتشاد رارق  اهكریت  يور  رب  ییانشور  يارب  ییاهغارچلچ  نآ  درگادرگ  رد  هدوب و  شرفگنس  هک  لکـش  يوضیب  تروص  هب  فاطم  فلا :
. تسا

ياج نآ  تشپ  رد  زین  هبیش  ینب  باب  هدوب و  فقسم  ییانب  رد  هک  توافت  نیا  اب  هتـشاد ، رارق  تسه  هزورما  هک  ییاج  رد  میهاربا  ماقم  ب :
. تسا هتشاد 
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هب لوا  هقبط  زا  هدوب و  هقبط  ود  لماش  هتـشگیم و  زاب  1663 م . ق /. لاس 1074 ه . هب  نآ  تخاس  هک  دـبنگ  ياراد  ییانب  اب  مزمز  هاچ  ج :
. تسا هدوب  هدش  ماجنا  مزمز  بآ  هب  نایجاح  یسرتسد  يارب  ییاهمادقا  هقبط  نیمه  رد  هدشیم و  هدافتسا  هیربکم  ناونع 

ار نآ  ینامثع  میلس  نب  نامیلس  ناطلس  هدش و  هتخاس  دیفس  رمرم  گنس  اب  یبرع و  نهک  هویـش  هب   1558 ق /. لاس 966 ه . رد  هک  ربنم ، د :
. تشاد رارق  نآ  لامش  تمس  رد  میهاربا و  ماقم  هب  کیدزن  ییاج  رد  دوب ، هدرک  هیده  مارحلا  دجسم  هب 

. تسا هدوب  هناگراهچ  بهاذم  زا  یکی  ناوریپ  ِنآ  زا  مادک ، ره  فاطم و  ینوریب  طیحم  علض  راهچ  رد  هدوب  نابهیاس  راهچ  اهنابهیاس ، ه :
هدشیم عقاو  دجسم  ياهنوتـس  فاطم و  نایم  هدوب و  شرفگیر  هک  دناهتفگیم  ار  مارحلا  دجـسم  یلخاد  نحـص  زا  یـشخب  يواصح ، و :

. تسا هدرکیم  لصو  اهنابهیاس  اهقاور و  هب  ار  فاطم  هتشذگیم و  نآ  نایم  زا  ییاهرمم  تسا و 
رتم و  194 هدایزلا 192 * باب  میهاربا و  باب  رد  عقاو  حانج  ود  يانثتـسا  هب  تمـسق  نیا  یجراخ  داـعبا  مارحلا ، دجـسم  اـهقاور ي  اـنب  ز :
. تسا هتـشادن  ار  رازگزامن  رب 50000  نوزفا  شیاجنگ  تحاـسم  نیا  لـک  هدوب و  رتم   106 دودـح 163 * انب  فّقـسم  شخب  یلخاد  داعبا 

. درک هدافتسا  زامن  يرازگرب  يارب  اهنآ  زا  ناوتب  ماحدزا  ماگنه  رد  ات  تسا  هتشادن  دوجو  فارطا  رد  یفوشکم  ياهماب  تشپ  نینچمه 
« مجرتم تسا «. هدوب  یناوریش  ییاهفقس  اب  فقسم  يرازاب  یعسم  هرود  نیا  رد 
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ص:194
راهچ رد  دوخ  هک  دـناهدیمان  « (1) « » هرود نیا  هعـسوت  نیتـسخن   » ار هرود  نیا  لوـط  رد  تاـعلاطم و  نیا  زا  سپ  هتفرگ  ماـجنا  ياههعـسوت 

ياهلاس 1375 هلصاف  هتفای و  ماجنا  هلحرم 

: تسا هدش  هداد  تسد  هب  هعسوت  نیا  هرابرد  حرش  نیدب  ییاهیهاگآ   241 صص 245 - هعسوتلا  ۀصق  رد  - 1
زین مارحلا و  دجـسم  ینوماریپ  قطانم  راتخاس  دیدجت  یعـسم و  دجـسم و  يزاسزاب  هعـسوت ، نیا  يدوعـس : نارود  هعـسوت  نیتسخن  فادها 

: دوب رارق  نیا  زا  نآ  فادها  تفرگیمرب و  رد  ار  هدودحم  نیا  رد  یمومع  تامدخ  رتهب  رتشیب و  ماجنا  يارب  تاناکما  هیهت 
بوچراچ نیا  رد  جح . يرازگرب  ماگنه  رد  زامن  يارب  اج  دوبمک  لکـشم  رب  هبلغ  روظنم  هب  مارحلا  دجـسم  تعـسو  ریگمـشچ  شیازفا  - 1

. دوش هقبط  ود  نآ  يانب  هدوزفا و  دجسم  تحاسم  تسیابیم 
. تشاد دوجو  هبعک  نوماریپ  مارحلا و  دجسم  حطس  رد  هک  یعناوم  نتشادرب  نایم  زا  فاطم و  هعسوت  - 2

هقبط داـجیا  اـب  نآ  تعـسو  ندرک  ربارب  ود  زین  مارحلا و  دجـسم  ياـهانب  اـب  یعـسم  قیفلت  قیرط  زا  هورم  افـص و  یعـس  عضو  يزاـسهب  - 3
. یناقوف

. مارحلا دجسم  نوماریپ  یتالصاوم  ياههار  يزاسهب  - 4
. مارحلا دجسم  هب  نآ  دورو  زا  يریگولج  بالیس و  ياهرطخ  زا  نتساک  - 5

. تسا هدشیم  عمج  ینامثع  يانب  افص و  نایم  هقطنم  رد  هک  یناراب  بآ  يارجم  رییغت  - 6
. نآ دننامه  ییانشور و  بآ و  لیبق  زا  دجسم ، یلخاد  تامدخ  يزاسهب  - 7

./ ق ات 1396 ه . 1955 م . ق /. ياهلاس 1375 ه . هلصاف  رد  يدوعس  نارود  ِریگارف  هعسوت  نیتسخن  يدوعس : نارود  تسخن  هعسوت  لحارم 
: دوب هلحرم  راهچ  لماش  تفریذپ و  ماجنا  1976 م .

نآ 20 و ِضرع  ، 394 لخاد 5 / زا  انب  نیا  لوط  دـش . ثادـحا  هقبط  ود  رد  یعـسم  يانب  هلحرم  نیا  رد  ق :. ات 1381 ه . لوا 1375  هلحرم 
زاـمن ياـهفص  مارحلا  دجـسم  زا  یـشخب  ناونع  هب  هقبط  ود  ياـنب  نیا  رد  تسا . رتم  یناقوف 9  هقبط  عاـفترا  فکمه 12 و  هقبط  عاـفترا 

. تسا هتساک  تیعمج  ماحدزا  زا  دوخ  نیا  هک  دوشیم ، هتسب  تعامج 
رد دش . هتخاس  تشگرب  تفر و  ریـسم  ود  هب  ورهار  میـسقت  روظنم  هب  یکراوید  هقبط ، ود  ره  رد  ورهار ، طسو  رد  یعـسم  يانب  تخاس  رد 

تمس هب  رد  تشه  یعسم  لوا  هقبط  يارب  دیدرگ . ثادحا  یناکلپ  لکش  ياهریاد  ییانخارف  رد  هورم  افـص و  رد  ینعی  یعـسم ؛ تمـس  ود 
رد يرگید  افـص و  رد  یکی  هک  دـش  ثادـحا  مرح  نوریب  زا  لخدـم  ود  زین  مود  هقبط  يارب  دـش ، هدوشگ  نآ  زا  نوریب  ناـبایخ  هب  قرش و 

. دش هتخاس  كرحتم  ییاههلپ  افصلا  باب  مالسلا و  باب  تمس  ود  رد  ماجنارس  تسا و  هورم 
فاطم و هعـسوت  دـیدج ، نامتخاس  ینوریب  شخب  ثادـحا  مارحلا ، دجـسم  ياـهتّمرم  هلحرم  نیا  رد  ق :. ات 1389 ه . مود 1381  هلحرم 

. تفریذپ تروص  مزمز  نیمز  ریز  ياههلپ  ثادحا  نینچمه 
. تفای ماجنا  هلحرم  نیا  رد  مرح  فارطا  ياهنادیم  نینچمه  دیدج و  ياههار  ثادحا  هیربکم ، يانب  ق :. ات 1392 ه . موس 1389  هلحرم 

هب دجـسم  تمـس  راهچ  فّقـسم  شخب  راهچ  نینچمه  مارحلا و  دجـسم  میدق  ياهانب  هلحرم  نیا  رد  ق :. 1396 ه . مراهچ 1393 - هلحرم 
. دش يزاسون  یلصا  هناگ  هس  ياهرد  داجیا  روظنم 

كالما و هب  تراسخ  تخادرپ  لماش  هنیزه  نیا  هک  دـش  هنیزه  يدوعـس  لایر  دراـیلیم  کـی  ًاـعمج  هعـسوت ، زا  هلحرم  راـهچ  نیا  لـک  رد 
تکرـش سدنهم  ینف و  رگراک  رگراک ، زا 55000  شیب  ًاعمج  هعـسوت  نیا  رد  دـشیم . اهانب  ثادـحا  هعـسوت و  حرط  رد  عقاو  تالغتـسم 
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: دشیم ریز  ياهناکم  اهاضف و  لماش  هک  دیسر  عبرم  رتم  هب 160168  مارحلا  دجسم  تحاسم  هعسوت ، نیا  نایاپ  اب  دنتشاد و 
. عبرم رتم   29127 يدوعس : هعسوت  نیتسخن  زا  لبق  مارحلا  دجسم  تحاسم 

. عبرم رتم   31309 مارحلا : دجسم  ياهقاور  مود  لوا و  ياههقبط  هعسوت  نیتسخن  تحاسم 
. عبرم رتم   10172 مارحلا : دجسم  هب  ندش  همیمض  زا  سپ  یعسم  تحاسم 

. عبرم رتم   60560 یعسم : مود  هقبط  لماش  مارحلا  دجسم  مود  هقبط  تحاسم 
. عبرم رتم   29000 هعسوت : ياهقاور  نیمز  ریز  هقبط  تحاسم 

. عبرم رتم   160168 لک : عمج 
دجـسم تحاسم  هب  عبرم  رتم   131 ًاعمج 041 / يدوعـس  نارود  هعـسوت  نیتسخن  زا  هلحرم  راهچ  رد  هک  تسانعم  نادـب  ماـقرا  راـمآ و  نیا 

. تسا هدش  هدوزفا  نآ  ياهانب  مارحلا و 
هس اهنآ  نیرتمهم  هک  دسریم  باب  هب 164  مارحلا  دجسم  ياهرد  رامش  يدوعس  نارود  هعـسوت  نیتسخن  نایاپ  ات  مارحلا : دجـسم  ياهرد 

: زا دنترابع  یلصا و  هزاورد 
هدش و يراک  تبنم  یبوچ  رد  هس  زا  دوخ  تسا و  عقاو  دایجا  تمس  رد  دجـسم و  یبونج  تمـس  رد  باب  نیا  زیزعلادبع : کلملا  باب  - 1

ياراد ناویا  نیا  هدش و  انب  نوتـس  راهچ  رب  یناویا  دجـسم  نوریب  زا  باب  نیا  لخدـم  رد  دوشیم . لیکـشت  زاتمم  ياهراگن  شقن و  ياراد 
. تسا يرب  چگ 

. تسا عقاو  نآ  رد  یمومع  ياهوردوخ  گنیکراپ  هک  تسا  زیزعلادبع  کلم  نادیم  رب  فرشم  باب  نیا 
رد نیا  زا  هک  یناسک  پچ  تمـس  رد  دوشیم و  عقاو  نآ  لباقم  رد  زین  مرح  دـیدج  هناخباتک  دراد و  رارق  باب  نیا  ترواجم  رد  هرانم  ود 

. تسا یندیماشآ  بآ  لحم  دنوشیم  دراو  دجسم  هب 
هار مالـسلا  باب  عراش  دـیدجلا و  عراش  هب  هک  یلنوت  تمـس  هب  نآ  زا  تسا و  هدـش  عقاو  مارحلا  دجـسم  برغ  تمـس  رد  هرمعلا : باب  - 2

. میوریم دراد 
. تسا عقاو  نآ  راوج  رد  هرانم  ود  هدش و  هتخاس  زیزعلادبع  کلملا  باب  هویش  نامه  هب  هرمعلا  باب 

. تسا مالسلا  عراش  مالسلا و  باب  نادیم  رب  فرشم  مارحلا و  دجسم  لامش  تمس  رد  مالسلا : باب  - 3
. تسا هدش  هتخاس  نآ  راوج  رد  هرانم  ود  هدیدرگ و  انب  زیزعلادبع  کلملا  باب  قایس  کبس و  هب  زین  باب  نیا 

مادک ره  لوط  هک  دش  هتخاس  مارحلا  دجسم  فارطا  رد  هتسدلگ  تفه  يدوعـس  نارود  هعـسوت  نیتسخن  رد  مارحلا : دجـسم  ياههتـسدلگ 
داعبا مه  دنتـسه و  هوکـش  تمظع و  زا  يدامن  مه  هتفر  راک  هب  نآ  يانب  رد  هک  یتقد  یگداـس و  لاـح  نیع  رد  ییاـبیز  اـب  تسا و  رتم   89

. دنهدیم ناشن  ار  مارحلا  دجسم 
دجسم ياهراوید  هب  هدیبسچ  لکش و  عبرم  هتسدلگ  ره  هدعاق  دناهدش . داجیا  دننامه  یحرط  اب  کبـس و  کی  هب  همه  هتـسدلگ  تفه  نیا 

ظفح يارب  اههتـسدلگ  دریگیم . دوـخ  هـب  یعلـض  تـشه  داـعبا  دجـسم ، تازاـحم  زا  ندـمآ  ـالاب  زا  سپ  هتـسدلگ  هقاـس  تـسا و  مارحلا 
ای هنذئم  ود  ياراد  هتسدلگ  ره  دناهدش . نیذآ  هدش  يراک  امن  اهراوید  هک  یبیترت  گنس و  نامه  اب  مارحلا  دجسم  ياهراوید  اب  یگنهامه 

لکش و ياراد  هدش و  عقاو  هتسدلگ  هقاس  زا  یکدنا  عافترا  رد  مارحلا و  دجسم  فقس  زا  یکدنا  هلـصاف  اب  نییاپ  هنذئم  تسا و  رانم  هشرع 
رب هنذئم  فقـس  دراد . همادا  هنذـئم  فقـس  ریز  ات  هک  هتفرگ  رارق  دـنلب  کیراب و  ینوتـس  زین  علـض  ره  هشوگ  رب  تسا . یعلـض  تشه  داعبا 

نییاپ و هنذئم  دننامه  یقایـس  کبـس و  اب  زین  ییالاب  هنذئم  تسا . گنر  زبس  یـششوپ  ياراد  هتفرگ و  رارق  هناگتـشه  ياهنوتـس  نیا  يور 
. تسا عقاو  هتسدلگ  رس  هب  کیدزن 

هدـش و نیذآ  زاـتمم  ياـهيرب  چـگ  اـب  دراد و  ياهریاد  یلکـش  اـهنآ  زا  یکی  تسا : عقاو  رگید  یچگ  هعطق  ود  یناـقوف ، هنذـئم  زا  رتـالاب 
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هدـش داجیا  یگتفرورف  اب  ياهنوگ  راهنلا  فصن  هریاد  مین  طوطخ  نآ  فارطا  رب  هک  تسا  يدوخهـالک  اـی  كدـبنگ  لکـش  هب  زین  يرگید 
زارف رب  تسا و  راوس  تمـسق  نیا  رب  دـهدیم  لیکـشت  ار  هتـسدلگ  شخب  نیرتالاب  هک  ياهناگ  هس  ياهکبـس  ای  اـههچیوگ  هدـعاق  تسا .

. دراد دوجو  یلاله  زین  اههچیوگ 
. دناهدش عیزوت  مالسلا  باب  هرمعلا و  باب  زیزعلادبع ، کلملا  باب  افصلا ، باب  ياههاگرد  رب  هناگتفه  ياههتسدلگ  نیا 

هکم مارحلا و  دجسم  خیرات  رد  یفطع  هطقن  دیماجنا ، لوط  هب  لاس  تسیب  زا  شیب  هک  يدوعس  نارود  هعسوت  نیتسخن  هعسوت : نیا  درواهر 
اًلبق هک  مرح  هقطنم  دش و  ینوگرگد  راچد  یمومع  راتخاس  راک و  هویش  يروآ ، نف  رظن  زا  اهانب  هعومجم  هک  دوب  نامز  نیا  زا  هچ ، تسا ؛

. دیدرگ زیامتم  ادج و  تفاب  نیا  زا  دوب  هدش  هتخیمآ  مهرد  ياهدننز  تروص  هب  يرهش  تفاب  اب 
تاماقم زا  یکی  تشپ  دوخ و  هژیو  ياج  رد  هعبرا  بهاذـم  زا  کی  ره  تعامج  ياـهزامن  هعـسوت ، نیا  زا  شیپ  اـت  تسا  ینتفگ  نینچمه 

« مجرتم دش «. دحتم  تعامج  زامن  ياهفص  راب  نیتسخن  يارب  هعسوت  نیا  زا  سپ  تفرگیم و  ماجنا  هعبرا 
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. تسا هتفرگ  رب  رد  ار  ق . ات 1396 ه .

. دش هعسوت  نیا  زا  ياهدمع  شخب  يامرفراک  دوب  هدرب  نایاپ  هب  ار  یبنلا  دجسم  هعسوت  یگزات  هب  نامز  نآ  رد  هک  ندال  نب  دمحم 
دجـسم تحاسم  لک  هک  درک  دـهاوخ  هدنـسب  ار  اـم  هتکن  نیمه  نتـسناد  يدوعـس ، نارود  هعـسوت  نیتسخن  تاـیئزج  هب  نتخادرپ  ياـج  هب 

هدوبن ریذـپناکما  زامن  يارب  زین  اهماب  تشپ  زا  هدافتـسا  هتـشادن و  ار  رازگزامن  رازه  هاجنپ  زا  شیب  شیاجنگ  هعـسوت ، نیا  زا  شیپ  مارحلا 
شیاسآ و رد  دناهتسناوتیم  هک  هدیسر  دحاو  نامز  رد  رازگ  زامن  رازه  دصیس  زا  شیب  هب  تیفرظ  نیا  هعـسوت  زا  سپ  هک  یلاح  رد  تسا ،

. دنرازگب زامن  مارحلا  دجسم  رد  شمارآ 
زا هتـشاد و  رارق  مامتها  نوناک  رد  هعـسوت  زا  صخـشم  یـشخب  هتـشذگ  هعـسوت  حرط  نیا  ربهک  ياهناگهس  ياـههرود  زا  کـیره  رد  هتبلا 

: تسا هدش  رادروخرب  يرتشیب  تفرشیپ 
تمس رد  مرح  رواجم  یضارا  اهانب و  ندرک  جراخ  دوعس ، کلم  هرود  هصخشم  فلا -
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. تسا یعسم  هب  نداد  ناماس  هقطنم و  نیا  رد  دوجوم  ياهانب  بیرخت  مدرم ، تیکلم  زا  دایجا  یعسم و 

دش رازگرب  هکم  رد  ناملسم  نارامعم  ناسدنهم و  زا  یناوارف  رامش  تکرش  اب  یسنارفنک  ق . لاس 1387 ه . هب  لصیف ، کلم  هرود  رد  ب -
ینامثع نارود  يانب  زا  یگرزب  شخب  درک  هیصوت  سنارفنک  نیا  دننک . یسررب  ار  هعـسوت  ياههشقن  يزاسهب  يارب  نیزگیاج  ياهحرط  ات 
هعـسوت يارب  ییاههشقن  دوش و  ظفح  ینامثع  يانب  هک  دیزرو  رارـصا  نیا  رب  درک و  تفلاخم  هیـصوت  نیا  اب  لصیف  کلم  اما  دوش . هدیچرب 

. دش زین  نینچ  هک  دنک ، داجیا  ار  دیدج  میدق و  ياهانب  نایم  قیفلت  تیلباق  نیرتشیب  هک  ددرگ  مهارف 
دجـسم ياهانب  هب  حانج  ود  نآ ، هجیتن  رد  هک  دـش  زاـغآ  هعـسوت  زا  ياهزاـت  هلحرم  ق . لاـس 1389 ه . رفـصهام  مجنپ  رد  هرود ، نیمه  رد 
فارطا رد  ییاهرازاب  اهنادیم و  نینچمه  بسانم و  رباعم  اههار و  هلحرم  نیا  رد  دیدرگ . يزاسزاب  زین  میدـق  ياهانب  دـش و  هدوزفا  مارحلا 

. دیسریم يدوعس  لایر   800 ، 000 هب 000 ، دوخ  نامز  رد  هلحرم  نیا  ياههنیزه  عومجم  دش . داجیا  مارحلا  دجسم 
. دیدرگ ییاشگزاب  زین  هبعک  هماج  تفاب  هناخراک  ق . لاس 1382 ه . رد  هرود و  نیمه  رد 

تامدـخ هئارا  اهيزاسون و  اهتمرم و  رمتـسم  ماجنا  رانک  رد  دـش و  لیمکت  مارحلا  دجـسم  مود  هقبط  ياهقاور  دـلاخ  کلم  هرود  رد  - 
. دیسر نایاپ  هب  مزمز  ياهيروخ  بآ  تخاس  راک 

ياههوک رد  اهلنوت  زا  ياهعومجم  هلمج  زا  دـش و  نادـنچ  ود  دربیم  مرح  تمـس  هب  ار  مدرم  هک  يرباعم  اههار و  هب  مامتها  هرود  نیا  رد 
. دیدرگ داجیا  مارحلادجسم  فارطا 

. دش سیسأت  دوجلاّما  رد  هبعک  هماج  دیدج  هناخراک  ق . لاس 1397 ه . هب  هرود و  نیمه  رد 

ریخا هعسوت  عماج  حرط 

لوصا اب  قباطم  قیقد و  یماظن  هیاپ  رب  حرط  نیا  يرامعم  ینامتخاس و  ياهیگژیو  هعـسوت : عماج  حرط  يرامعم  ینامتخاس و  ياهیگژیو 
رد تسا و  مزال  ياهدرادناتسا  و 
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یعیبط و لماوع  رگید  نافوط و  هلزلز و  لیبق  زا  یلامتحا ؛ لماوع  همه  ربارب  رد  اـنب  تمواـقم  اـهنامتخاس ، نوگاـنوگ  ياـهشخب  یحارط 

دجسم هب  هعسوت  حرط  رد  هک  ییاهشخب  ینعی   ) هعسوت یلـصا  نامتخاس  تسا . هدش  هتفرگ  رظنرد  نکمم  حطـس  نیرتالاب  رد  ییایفارغج ،
هچراپکی فقس  زین  فقس و  ریز  ینوتب  ياهلپ  اهقاط و  اهنوتس ، اب  حلـسم  نوتب  تروصهب  هک  تسا  هقبط  هس  لماش  هدش ، هدوزفا  مارحلا 

نیا ریز  رد  هک  ینوتس  ياهفیدر  تسا و  فقس  هدنرادهگن  یضرع  یلوط و  ياهتروصهب  فقس  ریز  ياهلپ  تسا . هدش  هتخاس  حلسم 
هقبط 530 ره  رد  دـنراد و  هلـصاف  رگیدـمه  اب  زامن ، يرازگرب  ياهناکم  يارب  رتم ، هدزناپ  ات  اهور ، هار  يارب  رتم ، جـنپ  زا  دراد  رارق  اهلپ 

. دراد دوجو  شوگراهچ  ياهناوتسا و  نوتس 
لقتـسم هاگراک  ای  شخب  هدزناپ  هب  انب  لک  دریگ  ماجنا  يرتشیب  یتسرد  تقد و  اب  هعـسوت  حرط  دـیدج  ياـهانب  تخاـس  راـک  هک  نآ  يارب 

رب شخب  ره  يانب  دریذپ و  تروصلماک  یقیفلت  شخب ، ره  ياهزاین  يرامعم و  لوصا  نایم  هناگادـج  روط  هب  شخب  ره  رد  ات  دـش  تمـسق 
. دریگ ماجنا  یقفا  يدومع و  ياهراشف  لمحت  نازیم  دروم  رد  قیقد  تاعلاطم  هیاپ 

ریز حرش  هب  هناگ  هس  ياههقبط  زا  کی  ره  تحاسم  عافترا و  دراد و  عافترا  رتم   22 مارحلا 57 / دجسم  نوریب  تمس  زا  دیدج  يانب  يامن 
: تسا

. عبرم رتم  تحاسم 18000  رتم و   4 عافترا 30 / اب  نیمز  ریز  هقبط  - 
. عبرم رتم  تحاسم 20000  رتم و   9 عافترا 80 / اب  فکمه  هقبط  - 

. عبرم رتم  تحاسم 19000  رتم و   9 عافترا 64 / اب  لوا  هقبط  - 
اب اههتـسدلگ  نیا  تخاس  هدش و  هتخاس  رتم  عافترا 89  هب  هتـسدلگ  ود  دهف  کلملا  باب  ینعی  دیدج ؛ ياهانب  یلـصا  هاگرد  فرط  ود  رد 

هتفریذپ تروصیعیبط  لماوع  رگید  داب و  ربارب  رد  تمواقم  رادقم  نینچمه  نآ و  هیاپ  یپ و  هاگرد و  ياهانب  رب  یلامتحا  ياهریثأت  هب  هجوت 
. تسا

حرط دهف و  هعـسوت  حرط  ياهانب  نایم  ياضف  زا  یـشخب  هک  تسا  هدـش  هتخاس  دـبنگ  هس  هعـسوت ) حرط  ياهانب   ) دـیدج ياهانب  طسو  رد 
دبنگ هقاس  رد  لخاد  رد  تسا و  راوتسا  نوتـس  راهچ  زارف  رب  دبنگ  ره  دناشوپیم . دراد  رارق  یلـصا  رد  تازاوم  رد  هک  ار ، نیـشیپ  هعـسوت 

. تسا هدش  هیبعت  جاس  بوچ  زا  ییاههرجنپ  زین  اهنآ  يالاب  رد  دراد و  دوجو  ییاهسنرقم 
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. تسا هدش  هتفرگ  راک  هب  هتخاس  شیپ  ياهنوتب  نینچمه  تیفیک و  نیرترب  اب  نوتب  عون  هس  اهدبنگ ، نینچمه  دیدج و  ياهانب  تخاس  رد 

نیرتبسانم نکمم و  تیفیک  نیرتالاب  زا  زین  يدنب  نیذآ  یـشکدنب و  رد  هتفر  راک  هب  داوم  یتبوطر و  ياهقیاع  اهنآ و  رادقم  رجآ و  عون 
. تسا رادروخرب  يرامعم  درادناتسا  ياههصخشم 

شیپ ییاهراوشد  اب  نآ  يارجا  هعـسوت ، طیارـش  ناکم و  يراصحنا  ياهیگژیو  لیلد  هب  دمآرد : وناز  هب  هدارا  ربارب  رد  هک  ییاهيراوشد 
: تسا هلمج  نآ  زا  دمآرد . وناز  هب  تسرد  يزیر  همانرب  هشقن و  راوتسا و  هدارا  ربارب  رد  هتبلا  هک  دوب  هارمه  هدش  ینیب 

. درواین دوجو  هب  نایجاح  نارئاز و  تکرح  رد  یللخ  هنوگچیه  هک  دبای  رارمتـسا  یلکـش  هب  راک  نایرج  هک  دوب  نآ  رب  نالوؤسم  هدارا  - 1
مزال يور  نیمه  زا  تسا . وربور  ناقاتـشم  لیـس  اب  هزور  ره  هتفرگ و  ياج  هکم  هدنپت  بلق  رد  دوخ  مارحلادجـسم  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 

ندمآ شیپ  زا  يریگولج  نآ  زا  فده  هک  دوش  هنیزه  ییاهراک  رد  یناسنا  يورین  هیامرس و  زا  یشخب  حرط ، یلـصا  ياهراک  رانکرد  دوب 
. تسا مدرم  تدابع  یگدنز و  راک و  رد  عنام  لکشم و 

ریز رد  هک  دوب  ییاههناریو  ای  مرح و  ریغ  یلبق  ياهانب  هکلب  دوبن ، انب  هدامآ  رکب و  ِنیمز  دـشیم ، یلمع  نآ  رد  هعـسوت  حرط  هکییاـج  - 2
ياههکبـش اب  اههکبـش  نیا  مه  دوب  مزال  نیا  رب  انب  تشاد و  دوجو  نفلت  قرب و  بآ و  لیبق  زا  يرهـش ؛ تامدخ  میدق  ياههکبـش  زین  اهنآ 

رد نایجاح و  ناور  تکرح  لاح  نیع  رد  دوشن و  عطق  اههکبـش  نیا  یناسر ، تامدـخ  راک  ماجنا  لوط  رد  مه  دـنوش و  نیزگیاـج  دـیدج 
. دور شیپ  نامزمه  هعسوت  تایلمع  نیگنس  مجح  نآ  رانک 

هقطنم رب  تیفیک  تقد و  نیا  هک  نآیب  دور ، شیپ  الاب  تیفیک  اب  ناوارف و  تقد  ییانثتسا و  یهدزاب  اب  حرط  راک  هک  دوب  نآ  رب  دیکأت  - 3
هب زامن  يارب  تبون  جـنپ  رد  زور  ره  هک  ار  یناسک  نارئاز و  تکرح  اـی  دـناسرب و  بیـسآ  یناـسر  تامدـخ  ياههکبـش  هژیو  هب  يزکرم و 

. دزاس دنک  دنیآیم  مارحلا  دجسم 
ياهانب رگید  اب  دیدج  هعسوت  رد  هدش  هتخاس  ياهانب  هک  دوب  نآ  رب  رارصا  - 4
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. تخانش زاب  رگیدمه  زا  ار  اهنآ  ناوتب  یتخس  هب  هک  ياهنوگ  هب  دشاب ؛ هتشاد  ار  ینگمه  بسانت و  نیرتشیب  نیشیپ ، ياههعسوت 

عبرم و رتـم  تحاسم 375  اـب  مادـک  ره  یقرب ؛ هلپ  هعومجم  ود  هعـسوت  ياـهانب  بونجو ، لامـش  تمـس  ود  رد  كرحتمو : تباـث  ياـههلپ 
تمس ود  رد  هعـسوت و  نامتخاس  هدودحم  لخاد  رد  رگید  هعومجم  ود  نیارب ، نوزفا  تسا . هدش  هتخاس  تعاس  رد  رفن  شیاجنگ 15000 

طاــقن رگید  رد  دوـجوم  كرحتم  ياــههلپ  نـینچمه  هعوـمجم و  ود  نـیا  رد  كرحتم  ياــههلپ  عوـمجمو  دراد  دوــجو  یلــصا  هاــگرد 
تیفرظ دراد و  دوجو  یقرب  هلپ  هاگتسد  ًاعمج 56  اههعومجم  نیارد  دسریم . دروم  تفه  هب  دیدج ) هعسوت  ياهنامتخاس   ) مارحلادجـسم

. دناسریم اهماب  تشپ  لوا و  هقبط  هب  ار  مدرم  هک  تسا  تعاس  رد  رفن  ًاعمج 105000  اهنآ  ییاهن 
. دسریم دروم  هدزیس  هب  اهناکلپ  عمج  بیترت  نیدب  تسا و  هدش  هدوزفا  دوجوم  ياهناکلپ  هب  تباث  ناکلپ  شـش  دهف  نارود  هعـسوت  رد 

نامتخاس فارطا  رد  هیقب  دیدج و  ياهانب  بونج  لامش و  يوناث  ياهيدورو  دهف و  کلم  باب  يوس  ود  رد  اهنآ  ياتشش  رامش ، نیا  زا 
. تسا هدش  يراکامن  گنس ، اب  هتخاس و  حلسم  نوتب  اب  همه  اهناکلپ  نیا  تسا . هدش  عیزوت 

زامن ماجنا  يارب  يزاب  ياهاضف  رتقیقد  ریبعت  هب  ای  ییاهنحصمارحلا  دجسم  تمـس  هس  رد  حرط  نایرج  رد  زامن : يارب  ینوریب  ياهنحص 
تمـس رد  دـناهدش : عقاو  مارحلا  دجـسم  فارطا  رد  ریز  بیترت  هب  تسا و  عبرم  رتـم  رب 88000  غلاب  اهنآ  تحاسم  عومجم  هک  دـش  هداـمآ 
دودح لک  تحاسم  اب  یماش  تمـس  عبرم و  رتم  لک 28000  تحاسم  اب  ریغِصقوس  تمـس  عبرم ، رتم  لک 46000  تحاسم  اب  یعسم  قرش 

. عبرم رتم   14000
اهییوشتـسد همه  روظنم  نیمه  هب  دوش . يزاسون  دروخب و  مه  رب  مرح  رواجم  قطانم  نیا  لک  راتخاس  دوب  مزال  مهم  نیا  ماـجنا  يارب  هتبلا 

هب نینچمه  دـیدرگ . تیادـه  دـش  داجیا  هک  ییاهلنوت  هب  اهشخب  نیا  زا  زین  اـهوردوخ  ددرت  ریـسم  هتـشادرب و  دوجوم  ياـههناخوضو  و 
سیورس هدنرادرب 1440  رد  هک  دش  ثادـحا  عبرم  رتم  تحاسم 14000  اب  هقبط  ود  ینامتخاس  میدـق  ياههناخوضو  اهییوشتـسد و  ياج 

ار دیدج  ياهنحصفرط  هب  ددرت  ناکما  هک  تسا  یضرع  رپ  ياهورهار  یندیماشآ و  بآ  ریش   162 هناخ ، وضو   1091 یتشادهب ،
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. دزاسیم مهارف 

. دش هتخاس  کیکفت  هب  ناردارب  تمسق  زا  نارهاوخ  هژیو  تمسق  دیدج  ياهییوشتسد  يانب  رد  تسا  ینتفگ 
هب هقطنم  نیا  نداد  صاصتخا  نآ و  زا  اهوردوخ  ندرک  جراخ  مرح و  يزکرم  هقطنم  راـتخاس  يزاـسون  زا  سپ  اـهوردوخ : ياـههاگفقوت 

لیاسو لخادـت  يزکرم و  قطانم  رد  اهوردوخ  مکارت  زا  هک  ددرگ  یحارط  يدـش  دـمآ و  ماظن  دوب  مزال  زاـمن ، يرازگرب  اـههدایپ و  ددرت 
. دنک يریگولج  هدایپ  نارباع  هیلقن و 

ای یموـمع  ياـهوردوخ  زا  اـج  نآ  رد  ناـیجاح  نارئاز و  هـک  دــش  داـجیا  مرح  رواـجم  هـقطنم  زا  نوریب  ییاــههاگفقوت  روـظنم  نیدــب 
رد يور و  هداـیپ  هقیقد  رثکادح 20  ماحدزا  رپ  تاقوا  رد  مارحلا  دجـسم  ات  هاگفقوت  نیرترود  هلـصاف  دـنوش . راوس  ای  هدایپ و  یـصوصخ ،

. تسا هقیقد  ماحدزا 10  مک  تاعاس 
. دنراد وردوخ  شیاجنگ 12000  هنازور  دنتسه و  ناگیار  اههاگفقوت  نیا 

هوکش ییابیز و  تمظع و  رگماهلا  هدش ، هتخاس  هک  يدنلب  هتسدلگ  ُهن  دراد و  دوجو  یلصا  لخدم  مارحلا 41  دجسم  مرح  رد  اههتسدلگ :
. دهدیم ناشن  زین  ار  یعس  زاغآ  هطقن  هک  افصرواجم  هتسدلگ  يانثتسا  هب  دنتسه ، یلصا  ياهلخدم  هدنهد ، ناشن  ًاتدمع  و 
. دریگیم ماجنا  مارحلا  دجسم  رد  هک  تسا  ینید  یمسارم  ییاتمهیب  یگناگی و  زا  يدامن  دوخ  اههتسدلگ  رامش  ندوب  درف 

. تسا هدش  نیذآ  بسانم  ياهنوگ  هب  اههتسدلگ  نیا  فلتخم  ياهشخب  زا  کی  ره 
هب ییاهسنرقم  هتسدلگ ، ینییاپ  هنذئم  ریز  رد  هناگتشه و  ياهعلض  زا  کی  ره  يالاب  رد  هتـسدلگ ، ره  هدعاق  ینعی  شخب ؛ نیرتنییاپ  رد 

. تساهثلثم نیا  يالاب  رد  هنذئم  ریز  هقوط  دراد و  دوجو  لماک  ثلثم  داعبا 
راک هب  مارحلا  دجـسم  ینوریب  يامن  رد  هک  یگنـس  عون  نامه  اب  هتـسدلگ  هدعاق  تسا . یتعنـصدیفس  گنـس  زا  ییامن  ياراد  اهثلثم  نیا 

اب هتـسدلگ  هدعاق  ات  هدش  داجیا  زین  شخب  نیا  رد  تسا ، ینوریب  يامن  رب  هچنآ  دننامه  ییاهراگن  شقن و  اههبیتک و  هدش و  يراکامن  هتفر 
. دشاب لماک  یگنهامه  رد  مارحلا  دجسم  يدورو  ياهناویا  ياهوزاب 
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، علـض ره  هیواز  سأر  رد  تسا و  علـض  تشه  ياراد  دوخ  هک  دروـخیم  مشچ  هب  هتـسدلگ  راـنم ) هشرع   ) هنذـئم نیتـسخن  رتـالاب ، يردـق 

. دراد دادتما  هنذئم  فقس  ریز  ات  هک  هتفرگ  رارق  دنلب  کیراب و  ینوتس 
. تسا هدش  نییزت  گنر  زبس  ياهریادمین  ياهیشاک  اب  زین  هنذئم  فقس 

هنذئم داعبا  یگتـسشن  شیپ  دروخیم و  مشچ  هب  یعلـض  تشه  لاکـشا  گنـس و  فالک  اب  یـسدنه  ییاهشقن  هنذئم  نییاپ  كراوید  رد 
. تسا لخادتم  ياهثلثم  اب  بیرا و  تروصهب  زین  هدعاق  هب  تبسن 

رب هک  تسا  یـضرع  یلوط و  یطوطخ  ياراد  یعلـض و  تشه  داعبا  اب  الاب ) هنذـئم  نییاپ و  هنذـئم  ناـیم  شخب  ینعی   ) هقاـس ییـالاب  شخب 
رپ قوط  رد   ) یـسدنه طوطخ  لامعتـسا  اب  ياهدش  نییزت  ياهقوط  تمـسق  نیا  يالاب  نییاپ و  ياهشخب  رد  دـیازفایم . هتـسدلگ  ییابیز 

. دراد دوجو  ضرع ) مک  قوط  رد   ) مرن طوطخ  و  ضرع )
هک دراد  دوجو  ییاهسنرقم  اهنزور  يالاب  رد  و  نزور ) کی  علض  ره  رد   ) هناگ تشه  ییاهنزور  نآ  ریز  رد  هتـسدلگ ، ییالاب  هنذئم  رد 

رارق نوتس  تشه  يور  رب  نییاپ  هنذئم  دننامه  زین  هنذئم  نیا  فقس  دزاسیم . ار  هقاس  هب  تبسن  هنذئم  داعبا  یگتسشنشیپ  اهسنرقم  نیمه 
. تسا نییاپ  هنذئم  دننامه  هنذئم  نیا  يامن  يرنه و  ياههصخشم  ریاس  دراد و 

زا رتالاب  دراد . رارق  هدش  نییزت  ياهتسجرب  قوط  نآ  زا  رتالاب  دباییم و  شهاک  يریگمشچ  روط  هب  هتسدلگ  رطق  ییالاب ، هنذئم  فقـس  رد 
يزنورب و هدعاق  تسا و  یگتفروت  اب  یلوط  لکـش  راهنلا  فصن  طوطخ  ياراد  هک  دراد  دوجو  دوخهالک  هیبش  يدننام  هچدبنگ  قوط  نیا 

. تسا لاله  ناشن  زین  هتسدلگ  هطقن  نیرتالاب  دریگیم . رارق  نآ  يور  رب  هتسدلگ  یناقوف  لاله  هدش  يراک  الط 
ششوپ یلخاد و  نییزت  عون  لیامش و  لکش و  رد  هتبلا  هک  دنتسه ، ریخا  عماج  هعـسوت  زاسوتخاس  زا  یلـصا  ییاههناشن  اهدبنگ  اهدبنگ :

يور رب  لخاد  زا  تباث و  اهدبنگ  مارحلا  دجسم  رد  دنراد . راکـشآ  یتوافت  رگیدمه  اب  یبنلا  دجـسم  مارحلا و  دجـسم  مرح  ود  رد  ینوریب 
گنس اب  ینوریب  يامن  رد  اههرجنپ  نیمه  فارطا  دراد . جاس  بوچ  زا  ییاههرجنپ  دوخ  هقاس  رد  تمس  نیمه  زا  تسا و  راوتسا  اهسنرقم 

رد هدش و  ششوپ  یتعنصتینارگ 
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ياهیـشاک زین  تینوزاما و  گنـس  يامن  اب  ییاهتحاسم  نینچمه  هدـش و  يراک  ـالط  هتـسجرب  طوطخ  ینوریب  ِیگنـس  ياـمن  نیا  ناـیم 

. دراد دوجو  دناهتفای  ناماس  یمالسا  رنه  هسدنه و  زا  یماظن  بلاق  رد  هک  گنراگنر 
. تسا هدش  هدافتسا  زبس  دیفس و  رمرم  گنس  زا  زین  دنلب  ياهقاط  زا  یخرب  رد  تسا و  یتعنصتینارگ  زا  اهدبنگ  نیا  ياهسنرقم 

. دراد دوجو  هژیو  یسدنه  لاکشا  ياراد  رولب  سم و  زا  ییاهغارچلچ  اهدبنگ  لخاد  رد 
. تسا هدش  ششوپ  یگنر  ودلامزا  اب  زین  اهدبنگ  ماب  تشپ 

نآ رد  هرظتنم  ریغ  طیارـش  همه  هک  تسا  یکتم  لاعف  یمتـسیس  رب  مارحلا  دجـسم  مرح  ییانـشور  قرب و  نیمأـت  ییانـشور : قرب و  متـسیس 
. دراد هگن  رارق  رب  ار  قرب  نایرج  دناوتیم  یتیعضو  ره  رد  هدش و  ظاحل 

هدـننک نیمأت  عبانم  دـسرب . رفـصهب  نایرج  عطق  لامتحا  اـت  دوشیم  نیمأـت  يددـعتم  عباـنم  زا  مارحلا  دجـسم  قرب  يورین  ساـسا ، نیمه  رب 
: زا دنترابع  مارحلا  دجسم  رد  قرب  نایرج 

ياهدـلوم يارب  مرح  هژیو  تـسپ  باـبلا و  ةّراـح  سیبـقوبا ، لـبج  ياـهتسپ  قـیرط  زا  ار  قرب  ناـیرج  هـک  یلـصا  ياههدـننک  هیذـغت  - 1
. دریگیم تسا  دلوم  راهچ  ياراد  هک  وکیکس »  » یبرغ هقطنم  قرب  طوطخ  زا  یطایتحا ،

زا 4 نآ  ياهروتوم  شیازفا  اب  ًاریخا  دراد و  رارق  مارحلا  دجـسم  يرتمولیک   3 هلصاف 5 / رد  يدک  رد  هک  یطایتحا  قرب  دیلوت  هاگتـسیا  - 2
. تسا هدیسر  تاواگم  هب 32  نآ ، دیلوت  تردق  هاگتسد  هب 8 

. دنکیم نیمأت  ار  مارحلادجسم  یتوصمتسیس  يرارطضا و  ییانشور  هک  قرب )..(  رمتسم  نایرج  متسیس  - 3
يورین يرارطـضا  طیارـش  رد  دناوتیم  دنکیم و  راک  يرتاب  اب  هک  هدش  هدید  كرادـت  زین  يرگید  رمتـسم  هیذـغت  عبنم  نیا ، رب  نوزفا  - 4

ياهدلوم نایرج  ندش  رارقرب  ات  هقیقد و  تدم 30  هب  ار  مارحلادجسم  یتایح  تامدخ  رگید  يرارطضا و  ییانشور  يارب  مزال 
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. دنک مهارف  هریخذ  یطایتحا و 

: دوشیم هدافتسا  هیوهت  عون  ود  زا  مارحلا ، دجسم  ياهانب  هعومجم  رد  اوه : هیوهت 
. دسریم هاگتسد  هب 1292  اهنآ  عومجم  هک  يراوید ، یفقس و  ياههکنپ  کمک  اب  اوه ؛ ندرک  اج  هباج  هیوهت و  - 1

رد فکمه و  هقبط  رد  ییاهلاناک  روظنم  نیدب  دریگیم . تروصمرح  نکاما  هب  درـس  ياوه  قیرزت  اب  هک  اوه ، فیطلت  قیرط  زا  هیوهت  - 2
اب عیزوت و  اهلنوت  نیا  قیرط  زا  درـس  ياوه  تسا . هدش  هدیـشک  اهنوتـس  نورد  هب  یعرف  ییاهلاناک  اهنآ  زا  هدش و  هیبعت  الاب  هقبط  فک 

ياوه لاح ، نیمه  رد  دوشیم و  مارحلا  دجـسم  نکاما  ياضف  دراو  دناهدش  هیبعت  اهنوتـس  يالاب  رد  هک  لکـش  عبرم  ییاههچیرد  زا  روبع 
. ددرگیم تیاده  مرح  نوریب  هب  تسا  هدش  هتفرگ  رظن  رد  اهنوتس  نییاپ  رد  هک  لکش  ياهریاد  ياههچیرد  قیرط  زا  مرگ 

هدش داجیا  مرح  يرتم  هلصاف 450  رد  دایجا و  نابایخ  رد  روظنم  نیمه  هب  هک  يايزکرم  هاگتـسیا  رد  اوه  فیطلت  هیوهت و  یلـصا  تایلمع 
ود یس و  لماش  هیوهت و  ياههاگتسد  نیرتدیدج  هدنرادرب  رد  هدش ، عقاو  هقبط  شش  ینامتخاس  رد  هک  هاگتسیا  نیا  دریگیم . تروصتسا 

. تسا درس  ياوه  نت  زا 13000  شیب  نیگنایم  اب  اوه  هدننک  کنخ  دحاو 
مارحلادجـسم لخاد  هب  تسا  هتفرگ  رارق  مرح  فارطا  یتامدخ  هکبـش  لنوت  رد  هک  يرتمیلیم  ياههلول 1100  اب  درس  بآ  هاگتـسیا  نیا  زا 

. دوشیم هدنادرگ  زاب  هاگتسیا  هب  هلول  قیرط  زا  هرابود  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  يامرس  هک  ییاهبآ  اج  نآ  ژاپمپ و 
زا اهنآ  رد  هدـش  هیوهت  ياوه  هک  دراد  دوجو  هیناـث  رد  ولیک  دیلوت 1755  نیگنایم  اب  هیوهت  هاگتـسد  اوه 142  هیوهت  يزکرم  هاگتـسیا  رد 

ياههلول قیرط  زا  اجنآ  زا  قیرزت و  ثادـحا  هزات  ياهانب  نییاپ  هقبط  هب  ژاـپمپ  شکم و  ياههاگتـسد  کـمک  هب  هژیو و  ياـهلاناک  قیرط 
. دوشیم هداتسرف  هدش ، بصن  مارحلا  دجسم  فکمه  هقبط  رد  هک  اوه  هیوهت  ياههاگتسد  هب  یعرف 

ره تسا ، هدوب  دجـسم  زا  اههاگتـسد  يادصنتـشادهگن  رود  مارحلا  دجـسم  يزکرم  هیوهت  ياههاگتـسد  يارب  یلعف  تیعقوم  باختنا  تلع 
. تسا هدش  هدافتسا  یتوصیاهقیاع  زا  اهادصزا  نتساک  يارب  زین  لحم  نامه  رد  دنچ 
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هدش و لصتم  دراد  دوجو  مرح  درگادرگ  هک  یتامدخ  هکبـش  هعومجم  هب  هیوهت  ياهلاناک  هدش ، هیوهت  ياوه  رتبسانم  عیزوت  فدـه  هب 

تـسا رتمزال  هک  هطقن  ره  هب  درـس  ياوه  نداتـسرف  زین  اوه و  یمرگ  يدرـس و  نازیم  ماـگنه  هب  رتتسرد و  میظنت  ناـکما  رذـگهر  نیا  زا 
. تسا هتشگ  مهارف 

ياههچیرد قیرط  زا  ار  درس  ياوه  هک  هدیدرگ  مهارف  یعسم  ياوه  هیوهت  يارب  ياهناگادج  تاناکما  متـسیس  نیا  لیمکت  بوچ  راهچ  رد 
. دنکیم تیاده  هورم  افصنایم و  ياضف  هب  یعسم  قرش  رد  دوجوم 
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ماقرا رامآ و  نابز  زا  : مجنپ لصف 

«(1)»
هعـسوت نیتـسخن  ب - يدوعـس ، هعـسوت  نیتـسخن  زا  شیپ  فلا - فلتخم : ياـههرود  رد  مارحلا  دجـسم  یلک  تیعـضو  هرامـش 1 : لودج 

دهف نارود  هرود  ج - يدوعس ، نارود 
تاظحالم عومجم . ج . ب . فلا . حرط . تایئزج 

تسا و دـهف  هعـسوت  زا  شیپ  عبرم  رتم  بسح  اـت  تیعـضو  هب  طوبرم  مقر  نیا   160168 رب 12104129127 - مارحلا  دجـسم  تحاسم  - 1
. دوشیمن هعسوت  حرط  دیدج  ياهانب  لماش 

-- 57000 هعسوت -- حرط  ياهانب  تحاسم  - 2
دهف

هدـش حرط  رد  دـیدج  ياهانب  ماب  مهارف  اهنآ  زا  هدافتـسا  ناکما  تشپ  عبرم  رتم  مقر 19000  نیا  هک 61000  ییاهماب  تشپ  تحاـسم  - 3
. تسا دهف  کلم  هعسوت  تسا 

« مجرتم ماهدرک «. همجرت  سابتقا و  هعسوتلا  ۀصق  زا  ًاتدمع  ار  لصف  نیا  - 1

ماقرا رامآ و  نابز  زا  : مجنپ www.Ghaemiyeh.comلصف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 353زکرم  هحفص 238 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:208
تاظحالم عومجم  ج . ب . فلا . حرط . تایئزج 

. دوشیم طوبرم  دهف  صاصتخا  زامن  يرازگرب  هب  هک  نارود  هعسوت  هب  مقر  نیا  لک  - 88000 مارحلادجسم -- نوریب  ياهنحص  -4
تسا هتفای 

. تسه زین  دجسم  ینوریب  ياهنحصلماش  مقر  نیا  اهتحاسم 129127 13104 206000 366168  عومجم 
. دوریم رتارف  رفن  نویلیم  کی  زا  مقر  نیا  ماحدزا  جوا  تاقوا  رد  رازگزامن 47000 313000 460000 820000  دادعت  شیاجنگ 

. تسا هدش  ثادحا  دهف  کلم  باب  رانک  رد  دهف  هرود  رد  دیدج  هتسدلگ  ود  اههتسدلگ 9277  دادعت 
رتم 898936 هب  اههتسدلگ  عافترا 

«(1)  » تباث 1367 ناکلپ  دادعت 
تعاس رد  رفن  یجراخ 105000  ینوریب  ياههلپ  ییاجباج  تیفرظ  كرحتم 725  ناکلپ  ياهنامتخاس 

. تسا تعاس  رد  رفن  یلخاد 60000  ياههلپ  ییاجباجتیفرظ  یلخاد 22  كرحتم  ناکلپ  دادعت 

نیا تسا . ماب  تشپ  یناقوف و  ياههقبط  تمـس  هب  نارازگ  زامن  تکرح  ندرک  رتناور  یقرب  كرحتم  ياههلپ  ثادحا  زا  فدـه  فلا : - 1
. تسا وگخساپ  جح  مسارم  جوا  ياهزور  رد  یتح  ار ، نارازگزامن  هوبنا  رامش  یبوخ  هب  اههلپ 

باب افـص ، رواجم  هیماشلا ، باب  حتفلا ، باب  هورم ، رواجم  ياهلخدم  راوج  رد  هتفرگ  ياج  اهنآ  رد  یقرب  ياههلپ  هک  ییاهنامتخاس  ب :
. تسا هدش  عقاو  هرمعلا  باب  کلملا و  باب  راوج  رد  زین  هعسوت و  دیدج  ياهنامتخاس  بونج  لامش و  دایجا ،

ياهلاناک زا  هدافتـسا  اب  دایجا و  هاگتـسیا  زا  هک  ياهدش  هیفـصت  ياوه  قیرط  زا  اوه  هیوهت  مارحلا  دجـسم  ینونک  ياهانب  رد  تسا  ینتفگ 
. دریذپیم ماجنا  دباییم  لاقتنا  دجسم  هب  هژیو 
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«(1)  » مارحلا دجسم  عماج  ياهيزاسون  اههعسوت و  هرامش 2 : لودج 

ماجنا لاس  ماجنا  لاس  يزاسون  هعسوتفیدر و 
يدالیم ش . ه .

باطخ 63817 نب  رمع  يزاسون  هعسوت و   1
نافع 64626 نب  نامثع  يزاسون  هعسوت و   2
ریبز 68465 نب  هَّللادبع  يزاسون  هعسوت و   3

کلملادبع 70991 نب  دیلو  يزاسون  هعسوت و   4
یقیناود 754137 روصنم  يزاسون  هعسوت و   5

یسابع 776160 يدهم  يزاسون  هعسوت و   6
780164

894281 هودنلا ) راد  هدایز   ) یسابع دضتعم  يزاسون  هعسوت و   7
918306 میهاربا ) باب  هدایز   ) یسابع ردتقم  يزاسون  هعسوت و   8

دوعس 19551375 لآ  زیزعلادبع  يزاسون  هعسوت و   9
زیزعلادبع 19891409 نب  دهف  کلم  يزاسون  هعسوت و   10

«(2)  » مارحلا دجسم  ياهيزاسون  هرامش 3 : لودج 
م. ق . خیراتيزاسونفیدر ه .

ناورم 69475 کلملادبع  يزاسون   1
یسابع 884271 دمتعم  يزاسون   2

رهاظ 1400803 قسیب  ریما  يزاسون   3
هوصناق 1404807 نب  قوقرب  جرف  يزاسون   4
ینامثع 1477882 يابتیاق  ناطلس  يزاسون   5
ینوناق 1564972 نامیلس  ناطلس  يزاسون   6

مود 1576984 میلس  ناطلس  يزاسون   7

. تسا یبیرقت  هرامش 3 و 4  ياهلودج  لودج و  نیا  رد  يدالیم  ياهخیرات  فلا : دوشیم : روآدای  - 1
. تسا هدرک  دانتسا  مارحلا  دجسملا  ةرامع  خیرات  هب  ًاتدمع  هعسوتلا  ۀصق  فلؤم  ب :

. تسا هعسوت  ياهحرط  زا  رتمک  هنماد  اب  یتایلمع  ماجنا  اهيزاسون ، زا  دوصقم  تسا : ینتفگ  - 2
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يدالیم يرمق  يرجه  يزاسون  فیدر 

ناخ 16001003 دارم  ناطلس  يزاسون   8
یلع 19221338 نب  نیسح  فیرش  يزاسون   9

دوعس 19281344 لآ  زیزعلادبع  کلم  يزاسون   10
دوعس 19301343 لآ  زیزعلادبع  کلم  يزاسون   11
دوعس 19381354 لآ  زیزعلادبع  کلم  يزاسون   12

«(1)  » مارحلا دجسم  ياهتّمرم  هرامش 4 : لودج 
م. ق . هخیراتفیدر .

هَّللادبع 1412815 نب  دمحم  نیدلالامج  هکم  یضاق  تمرم   1
يابسرب 1422825 فرشا  ناطلس  تمرم   2

يرصم 1427830 هءارملا  نبا  تمرم   3
يدمحم 1435838 نودوس  ریما  تمرم   4

قمقچ 1440843 نیدلا  فیس  رهاظ  تمرم   5
مثق 1443846 ریما  تمرم   6

کیب 1449852 مریب  مرح  رظان  تمرم   7
کیبدرب 1451854 رظان  تمرم   8

هریهظ 1482855 نب  نیدلاناهرب  تقو  ةاضقلا  یضاق  رظان و  تمرم   9
نیدلا 1498894 لامج  تقو  هاضقلا  یضاق  رظان و  تمرم   10

یمور 1512915 دابع  نب  دمحم  هجاوخ  تمرم   11
هوصناق 1514917 فرشا  ناطلس  تمرم   12
یبلج 1558961 دمحا  مرح  رظان  تمرم   13

دارم 16001003 نب  دمحم  ناطلس  تمرم   14
ناخ 16021005 دمحم  ناطلس  تمرم   15

. تسا هدشن  ياهراشا  تقو  هفیلخ  ای  نارمکح  هب  هدش و  رکذ  نآ  راک  ردنا  تسد  مان  اهنت  اهتّمرم  زا  ياهراپ  رد  فلا : تسا : ینتفگ  - 1
. میرادن تسد  رد  یعالطا  نآ  زا  ام  هک  تسا  هتفریذپ  تروص  خیرات  رد  زین  يرگید  ياهتمرم  ًانئمطم  ب :
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م. ق . هخیراتفیدر .

دمحم 16121015 نب  دمحا  ناطلس  تمرم   16
میهاربا 16691072 نب  دمحم  ناطلس  تمرم   17

کیب 17091112 میهاربا  ناطلس  تمرم   18
يدنفا 17311134 دمحم  رامعم  تمرم   19

ناخ 18541257 دیمحلادبع  ناطلس  تمرم   20
ناخ 18631266 دیجملادبع  ناطلس  تمرم   21
ناخ 18761279 دیمحلادبع  ناطلس  تمرم   22

یناث 18981314 ناخ  دیمحلادبع  ناطلس  تمرم   23
زیزعلادبع 19291345 کلم  نامرف  هب  یعسم  ندرک  راومه   24
زیزعلادبع 19301346 کلم  نامرف  هب  اهناب  هیاس  ثادحا   25

«(1)  » مارحلا دجسم  ياههعسوت  تیعضو  حرش  هرامش 5 : لودج 
د: شیازفا ، دـصرد  ج : عبرم ، رتم  بسح  رب  مارحلا  دجـسم  هب  هدـش  هدوزفا  صلاخ  تحاسم  ب : يرمق ، لاس  بسح  رب  ماجنا  خـیرات  فلا :

عبرم رتم  بسح  رب  هعسوت  زا  سپ  لک  تحاسم 
تاظحالم د . ج . ب . فلا . مان  فیدر 

تشادن و صخشم  ییانب  ترجه  مارحلا  دجسم  نارود  نآ  رد  زا 2126  لبق  شیرق 18  نارود   1

: يروآدای دنچ  - 1
. تسا هدش  هداد  رارق  ینبم  تحاسم  شیرق ، هرود  تحاسم  - 1

رد هنومن : يارب  دراد . دوجو  ییاـههیرظن  فـالتخا  يدوعـس ، نارود  هعـسوت  نیتسخن  زا  شیپ  مارحلا  دجـسم  تحاـسم  رادـقم  هراـبرد  - 2
ةرامع هعـسوت و  باتک « رد  يریرح  يدـجم  رتکد  هدـش ، شرازگ  عبرم  رتم  مقر 29127  نبا  مارحلا  دجـسملا  ةرامع  خـیرات  رد  هک  یلاح 

. تسا هدرک  شرازگ  ار 3005716  نآ  هیراضح ،» ۀیؤر  نیفیرشلا ، نیمرحلا 
يدـجم ماقرا  يدوعـس  هعـسوت  زا  شیپ  تحاسم  يارب  هک  دوشیم  روآدای  لودـج  نیا  یقرواپ  رد  دـنچ  ره  هعـسوتلا  ۀـصق  باـتک  فلؤم 

ماقرا مجرتم  دروآیم . ار  مارحلا  دجـسملا  ةرامع  خـیرات  ماـقرا  فیدر 8  رد  لودـج  دوخ  رد  اـما  دـهدیم ، رارق  دانتـسا  دروم  ار  يریرح 
هدرک فیدر 8  رد  مارحلا  دجـسملا  ةرامع  خـیرات  ماقرا  نیزگیاج  تسا  رتراگزاس  رتالاب  ياـهفیدر  ماـقرا  اـب  هک  ار  تراـمع  هعـسوت و 

. تسا
« مجرتم تسا «. مارحلا  دجسملا  ةرامع  خیرات  هب  دنتسم  فیدر 9  لک  تحاسم  دوشیم  روآدای  نینچمه 
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تاظحالم د . ج . ب . فلا . مان . فیدر 

. تشاد ینونک  مارحلا  دجسم  مکح  دوب  هدنامزاب  هبعک  ینوماریپ  ياههناخ  نایم  هک  فاطم  هدودحم 
. دش هتشارفارب  مارحلا  دجسم  ياهراوید  راب  نیتسخن  يارب  هرود  نیا  رد   3613 % 701487 ق . باطخ 17 ه . نب  رمع  هعسوت   2

. دیدرگ انب  مارحلا  دجسم  نامثع  درگرب  ییاهقاور  هرود  نیا  رد   4482 نارود 2486926 % يزاسونو  هعسوت   3
هبعک دیناسر و  ماجنا  هب  دوخ  راگزور  ریبز  ات  ار  هعسوت  نیرتگرزب  هَّللادبع   7464 / 96 % 672982 نب 9665 / هَّللادبع  يزاسونو  هعسوت   4

. دناشوپ فقس  ار 
10270 % 372805 کلملادبع 0491 / نب  دیلو  هعسوت   5

فک گنـس و  يامن  ياراد  اـهراوید  دـش و  ربارب   1 دجـسم 5 / تحاـسم  هرود  نیا  رد   15491 یقیناود 515221137 % روصنم  هعـسوت   6
. دیدرگ شرفگنس  زین  مارحلا  دجسم 

لکـش مارحلا  دجـسم  تفای ، ماجنا  هک  ياهعـسوت  ود  یط  هرود و  نیا  رد   28003 % 8112512164 یسابع 161 ، يدهم  نارود  هعـسوت   7
. تفرگ دوخ  هب  عبرم 

. دوزفا دجسم  ياهرد  رب  رد  جنپ  نینچمه  يدهم 
اهدعب ار  شخب  نیا  دش . هدوزفا  دجسم  هب  هرود  نیا  رد  هودنلاراد  تمـس   29342 / 31 % 51339 یسابع 31284 / دضتعم  نارود  هعسوت   8

. دنتفگ هودنلا  راد  هدایز 
مارحلا دجسم  هب  هرود  نیا  رد  هدیبز  يارس  نینچمه  میهاربا و  باب  هدایز   30057 / 16 % 2 / 4714 یسابع 85306 / ردتقم  نارود  هعسوت   9

. دش هدوزفا 
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ص:213
تاظحالم د . ج . ب . فلا . مان . فیدر 

ود ینامتخاس  دش و  زیزعلادبع  کلم  نامرف  مرح  وزج  یعـسم  هرود  نیا  رد   160168 هب 451310411375 % يدوعس  هعـسوت  نیتسخن   10
. دش يزاسون  میدق  مرح  دیدرگ و  انب  نآ  يارب  هقبط 

. دش هدوشگ  نوریب  هب  یقرش  علض  زا  رد  مارحلا و 7  دجسم  لخاد  هب  رد  یعسم 21  يارب  نینچمه 
اب نآ  هجیتـنرد  هک  مارحلا  دجـسم  ياههعـسوت  نیرتگرزب  زا  یکی  دوـخ  عوـن  رد   366168 دهف 1282060001409 % کلم  هعـسوت   11

هب 820000 نآ  تیعمج  شیاجنگ  عبرم و  رتم  هب 366168  نآ  لک  تحاسم  مارحلا ، دجـسم  تحاسم  هب  عبرم  رتم  ندش 206000  هدوزفا 
. دسریم زین  نویلیم  کی  هب  ماحدزا  طیارش  رد  مقر  نیا  هک  دیسر  رفن 

يدوعس نارود  زا  هدس  مین  رد  جاجح  رامش  زا  یتسرهف  هرامش 6 : لودج 
تقو نآ  رد  مرح  تحاسم  جاحلا  ریماشیازفادصرد  جاجحرامش  ق . لاس ه . فیدر 

شهاک ای 
30057 زیزعلادبع 16 / کلم  13451 ه 90662 

زیزعلادبع کلم  + 6 2 1346 ه 96312 23 /
زیزعلادبع کلم  - 5 3 1347 ه 90764 76 /

زیزعلادبع کلم  - 10 4 1348 ه 81166 57 /
زیزعلادبع کلم  - 51 5 1349 ه 39045 89 /
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ص:214
تقو نآ  رد  مرح  تحاسم  جاحلا  ریماشیازفادصرد  جاجحرامش  ق . لاس ه . فیدر 

شهاک ای 
زیزعلادبع کلم  - 25 13506 ه 29065 56 /
زیزعلادبع کلم  - 30 13517 ه 20181 56 /
زیزعلادبع کلم  + 25 13528 ه 25291 32 /
زیزعلادبع کلم  + 34 13539 ه 23898 04 /

زیزعلادبع کلم  135410 ه 33820 20 -/
زیزعلادبع کلم  + 46 135511 ه 49517 41 /
زیزعلادبع کلم  + 54 135612 ه 76334 15 /
زیزعلادبع کلم  - 21 135713 ه 59577 95 /
زیزعلادبع کلم  - 46 135814 ه 32153 03 /
زیزعلادبع کلم  - 71 135915 ه 09024 93 /

زیزعلادبعکلم زا  تباین  هب  لصیفریما  + 164 136016 ه 23863 43 /
زیزعلادبع کلم  + 3 17 1361 ه 24743 68 /

زیزعلادبعکلم زا  تباین  هب  لصیفریما  + 157 136218 ه 63590 00 /
زیزعلادبعکلم زا  تباین  هب  لصیفریما  - 56 19 1363 ه 27857 19 /

زیزعلادبع کلم  + 20 20 1364 ه 33630 72 /
زیزعلادبعکلم زا  تباین  هب  دوعسریما  + 82 136521 ه 61286 23 /

زیزعلادبع کلم  - 9 22 1366 ه 55344 69 /
زیزعلادبعکلم زا  تباین  هب  دوعسریما  + 36 136723 ه 75614 62 /

زیزعلادبع کلم  + 31 24 1368 ه 99069 01 /
زیزعلادبع کلم  زا  تباین  هب  دوعسریما  + 8 136925 ه 107653 66 /

زیزعلادبع کلم  - 6 26 1370 ه 100578 57 /
زیزعلادبعکلم زا  تباین  هب  دوعسریما  + 47 137127 ه 148515 66 /

زیزعلادبعکلم زا  تباین  هب  دوعسریما  28 1372 ه 149841 89 +/
زیزعلادبع نب  دوعس  کلم  - 2 29 1373 ه 146072 51 /

زیزعلادبع نب  دوعس  کلم  + 59 30 1374 ه 232971 49 /
یعسم ییارجا  تایلمع  عورش  زیزعلادبع  نب  دوعسکلم  - 5 31 1375 ه 220733 25 /
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ص:215
تقو نآ  رد  مرح  تحاسم  جاحلا  ریماشیازفادصرد  جاجحرامش  ق . لاس ه . فیدر 

شهاک ای 
زیزعلادبع نب  دوعس  کلم  - 2 137632 ه 215575 33 /

یعسم ییارجا  لحارم  زا  یخرب  نایاپ  زیزعلادبع  نب  دوعس  کلم  - 2 137733 ه 209197 95 /
زیزعلادبع نب  دوعس  کلم  34 1378 ه 207171 96 -/

زیزعلادبع نب  دوعس  کلم  + 22 137935 ه 253369 29 /
تسا نایاپ  هب  ور  یعسم  ییارجا  تایلمع  زیزعلادبع  نب  دوعس  کلم  + 12 138036 ه 285948 85 /

یعسم حاتتفا  ییارجا و  تایلمع  نایاپ  زیزعلادبع  نب  دوعس  کلم  - 24 37 1381 ه 216455 30 /
هعسوت حرط  مود  هلحرم  زاغآ  دوعس  کلم  زا  تباین  هب  لصیف  ریما  - 8 38 1382 ه 199038 04 /

فاوط هعسوت  دیدج  ياهنامتخاس  هعسوت و  حرط  یجراخ  شخب  دوعس  کلم  زا  تباین  هب  ریما  + 33 39 1383 ه 266555 92 /
هعسوت حرطيارجاهمادا  زیزعلادبع  نب  لصیف  کلم  + 6 40 1384 ه 283319 28 /

زیزعلادبع نب  لصیف  کلم  + 3 41 1385 ه 294118 81 /
هعسوت حرط  یبناج  ياهشخب  ییارجا  تایلمع  همادا  زیزعلادبع  نب  لصیف  کلم  + 7 138642 ه 316226 51 /

هعسوت حرط  یبناج  ياهشخب  ییارجا  تایلمع  همادا  زیزعلادبع  نب  لصیف  کلم  43 1387 ه 317507 72 +/
هعسوت مود  هلحرم  لاس  نیرخآ  زیزعلادبع  نب  لصیف  کلم  + 17 44 1388 ه 374782 66 /

هعسوت موس  هلحرمزاغآ  مود و  هلحرم  نایاپ  زیزعلادبع  نب  لصیف  کلم  + 8 45 1389 ه 406295 40 /
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ص:216
تقو نآ  رد  مرح  تحاسم  جاحلا  ریماشیازفادصرد  جاجحرامش  ق . لاس ه . فیدر 

شهاک ای 
هعسوت موس  هلحرمهمادا  زیزعلادبع  نب  لصیف  کلم  + 6 139046 ه 431270 14 /

اهنادیم دیدج و  ياههار  ثادحا  هیربکم ، يانب  زیزعلادبع  نب  لصیف  کلم  + 11 47 1391 ه 479399 15 /
موس هلحرم  نایاپ  زیزعلادبع  نب  لصیف  کلم  + 34 48 1392 ه 645183 58 /

يدوعس نارود  هعسوت  حرط  نیتسخن  زا  مراهچ  هلحرم  زاغآ  زیزعلادبع  نب  لصیف  کلم  - 5 49 1393 ه 607755 80 /
مدق مرح  ياهانب  يزاسون  لصیف  کلم  زا  تباین  هب  زاوف  ریما  + 51 50 1394 ه 918777 17 /

هعسوت تایلمع  رخآ  لبق  ام  لاس  زیزعلادبع  نب  دلاخ  کلم  - 2 51 1395 ه 894573 63 /
م. هب 160168 م . تحاسم  ندیسر  هعسوت و  نایاپ  زیزعلادبع  نب  دلاخ  کلم  - 19 52 1396 ه 719040 62 /

م. هب 160168 م . تحاسم  ندیسر  هعسوت و  نایاپ  زیزعلادبع  نب  دلاخ  کلم  + 2 53 1397 ه 739319 82 /
م. هب 160168 م . تحاسم  ندیسر  هعسوت و  نایاپ  دلاخ  کلم  زا  تباین  هب  دهف  ریما  + 12 54 1398 ه 830236 29 /

م. هب 160168 م . تحاسم  ندیسر  هعسوت و  نایاپ  دلاخ  کلم  + 3 55 1399 ه 862520 88 /

م. هب 160168 م . تحاسم  ندیسر  هعسوت و  نایاپ  دلاخ  کلم  + 5 56 1400 ه 812892 75 /

م. هب 160168 م . تحاسم  ندیسر  هعسوت و  نایاپ  دلاخ  کلم  + 8 57 1401 ه 879368 17 /
م. هب 160168 م . تحاسم  ندیسر  هعسوت و  نایاپ  زیزعلادبع  نب  دهف  کلم  - 2 58 1402 ه 9111853 93 /
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ص:217
تقو نآ  رد  مرح  تحاسم  جاحلا  ریماشیازفادصرد  جاجحرامش  ق . لاس ه . فیدر 

شهاک ای 
زیزعلادبع نب  دهف  کلم  + 17 140359 ه 1003555 61 /
زیزعلادبع نب  دهف  کلم  - 3 60 1404 ه 0969671 41 /
زیزعلادبع نب  دهف  کلم  - 12 61 1405 ه 846097 74 /

زیزعلادبع نب  دهف  کلم  + 1 140662 ه 856718 25 /
زیزعلادبع نب  دهف  کلم  + 12 140763 ه 960386 10 /
زیزعلادبع نب  دهف  کلم  - 20 140864 ه 762755 57 /

زیزعلادبع نب  دهف  کلم  + 1 140965 ه 774560 54 /
زیزعلادبع نبا  دهف  هعسوت  حرط  زاغآ  زیزعلادبع  نب  دهف  کلم  + 6 141066 ه 827236 80 /

هعسوت حرط  همادا  زیزعلادبع  نب  دهف  کلم  - 12 67 1411 ه 720102 95 /
هعسوت حرط  همادا  زیزعلادبع  نب  دهف  کلم  + 4 68 1412 ه 1012140 55 /

هعسوت حرط  همادا  زیزعلادبع  نب  دهف  کلم  - 1 69 1413 ه 922813 90 /
م. هب 366168 م . مرح  تحاسم  ندیسر  هعسوت و  حرط  نایاپ  زیزعلادبع  نب  دهف  کلم  70 1414 ه 995611 28 +/
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ص:218

ماقرا رامآ و  نابز  زا  : مجنپ www.Ghaemiyeh.comلصف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 353زکرم  هحفص 249 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:219

یبنلا دجسم  مراهچ : شخب 

هراشا
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ص:220
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ص:221

هنیدم هب  یهاگن  لوا : لصف 

دمآرد

. مارحلا دجسم  گنسمه  تسا و  ناملسم  ناگدادلد  ياهلد  هبعک  یبنلا  دجسم 
، هدـنایامن هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هب  ار  نآ  ياـج  دوـخ  تسا ؛ هدیـشخب  يراـصحنا  ییاـهیگژیو  ار  نآ  دـنوادخ  هک  تـسا  يدجـسم 

كاپ ینایباحص  ، هتخیر یپ  شیوخ  تسد  هب  ار  نآ  يانب  هداهن و  ار  نآ  هشقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  ینعی  دنوادخ ؛ هدنب  نیرتهدیزگرب 
نیا هعـسوت  يزاسون و  هب  يرگید  دارفا  خـیرات ، رذـگ  رد  ماجنارـس  دـناهدش و  نآ  ياههیاپ  ندروآ  الاب  نتخاس و  راک  هب  تسد  نیتسار  و 

. دناهدرامگ تمه  دجسم 
هک تسا  هتسیاش  ياهراک  هتسد  نآ  زا  تسا ، نیمز  رد  ادخ  ياههناخ  هک  اهدجسم ، يزاسراوتسا  يزاسون و  تشادیمارگ و  تشادساپ و 

اجنآ دنادیم ؛ نیتسار  نانمؤم  دنمازس  نامیا و  زا  هتساخرب  ار  گنسنارگ  ِراک  نیا  دهدیم و  قیفوت  نادب  ار  شیوخ  ناگدنب  اهنت  دنوادخ 
زا نتفگ  نخس  يور ، نیا  زا  « (1) .« » دنراد نامیا  ادخ ...  هب  هک  دننکیم  دابآ  یناسک  اهنت  ار  ادخ  دجاسم  : » دیامرفیم میرک  نآرق  رد  هک 
نآ تمدخ  هب  رمک  ای  هداد و  لد  نادب  ینامیا  ياههزیگنا  هب  هک  اهنآ  زا  تسا و  نامیا  زا  نتفگ  نخس  یبنلا  دجسم  هژیو  هب  يدجسم و  ره 

. دناهتسب

18 هبوت : - 1
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ص:222
چیه هک  دناهتـسویپ  مه  هب  ود  نیا  ناس  نآ  تسا و  خـیرات  همه  رد  نآ  رفـسمه  نآ و  ياـپمه  تسا ؛ هنیدـم  يرتشگنا  نیگن  یبنلا  دجـسم 

. تفگن چیه  يرگید  زا  تشون و  یکی  زا  ای  دید و  مه  زا  يادج  ار  اهنآ  خیرات  ای  درک ، ادج  مه  زا  ار  اهنآ  ناوتیمن 
یلئاسم رهش و  نیا  ییایفارغج  تیعقوم  اهمان و  نینچمه  نآ و  خیرات  هنیدم و  هب  یبنلا  دجسم  هب  نتخادرپ  زا  شیپ  تسا  هتسیاب  لیلد  نیدب 

: تسا هراب  نیا  رد  هدرشف  یشرازگ  دیراد  يور  ارف  هچنآ  میزادرپب . تسد  نیا  زا 

راگدنام ياهتیآ 

: تسا هدوتس  نینچ  ار  هنیدم  دوشیم  زاغآ  ٌدَهْعَمَو » ِلوُسَّرِلل  ٌمْسَر  َۀَْبیَِطب  : » علطم اب  هک  يرعش  رد  برع  رومان  رعاش  ناّسح 
هک نآ  اب  دـنکفایم . وترپ  هراومه  هک  یهاـگیاج  زین  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  زا  یناـشن  تسا - هنیدـم  ياـهمان  زا  هک  هبیط - رد 

. دوریم نایم  زا  دوشیم و  هنهک  خیرات  رذگرد  ناسک  ياهناشن 
. تسا نآ  رد  رگتیاده  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  ربنم  هک  يارس  نامه  دوریمن ، نایم  زا  چیه  تمرح  يارس  نآ  ياهناشن  اما 

. تسا نآ  رد  لوسر  دجسم  اّلصم و  هک  تسا  ینیمزرس  مه ، اههناشن و  رگید  نشور و  ياهتیآ  زین  و 
. دهدیم ینشور  هراومه  دشخردیم و  هراومه  هک  تشگیم  لزان  دنوادخ  بناج  زا  يرون  اهنآ  نایم  رد  تسا ، ییاههناخ  رهش  نآ  رد 

. دنوش ون  مد  هب  مد  دسر  اهنادب  یگنهک  دنچ  ره  دنکیمن و  هنهک  ار  اهنآ  راگزور  رذگ  هک  دنتسه  ییاهتیآ  اهنآ 
. دزیریم ورف  کشرس  تسا  ناوت  ار  نآ  ات  دتسیایم و  هیرگ  هب  تسا ، هتفخ  نآ  رد  دمحا  هک  ربق  نآ  رانک  رب  اهمشچ 

. تسا كرابم  تسا  هتفخ  نآ  رد  يامنهار  ِرگتیاده  هلآ  هیلع و  هللا  یلصِربمایپ  هک  مه  نیمز  نآ  یکرابم و  دوخ  وت  ربمایپ ، ربق  يا 
زا دنایامنیم و  هار  نامحر  دنوادخ  يوس  هب  دنک  ادتقا  ودب  ار  هک  ره  هک  ربمایپ  نامه 
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. دناریم شیپ  هب  دناهریم و  ینوبز  يراوخ و  هشیدنا 

دنرب نامرف  يو  زا  رگا  هک  تسا  نیتسار  ملعم  دوخ  دیامنیم و  هار  قح  يوس  هب  ار  نانآ  شالت ، داهج و  اب  تسا و  مدرم  ياوشیپ  هک  ومه 
. دنوش راگتسر 

ود شاداپ  ار  نانآ  هک  تسا  رتدنمازـس  يادخ  دننک  یکین  وا  اب  مه  رگا  دریذپیم و  نامدرم  شزوپ  رذـع و  درذـگیمرد و  یـشزغل  ره  زا 
. دشخب نادنچ 

تفاـی و تسد  شیوخ  تجاـح  هب  ناوت  رگید  سک  ره  زا  شیب  هک  تسوا  هاگـشیپ  رد  تسا و  نیرتناـمیپ  راوتـسا  تسا ، نیرتهدـنیاشخب 
. تشگن زاب  دیمون  زگره 

ره دراو و  هزاـت  ره  وا  دراذـگ  ورف  ار  اـطع  شیوخ  هتـشذگ  مغر  هب  نیرید ، يدنمتواخـس  هدنـشخب و  ره  هک  یتخـس  ياـههماگنه  نآ  رد 
. دهد اطع  یناوارف  هب  ار  دازهناخ 

. دناسر لامک  هب  تکرب  ریخ و  نیرترب  هیاس  رد  دنارورپ و  یلاسدرخ  زا  ار  وا  شراگدرورپ 
. یهابت رد  هشیدنا  هن  تسا و  ریجنز  رد  شناد  هن  هک  تسوا  وترپ  رد  دیسر و  هنارک  هب  وا  تسد  هب  ناناملسم  تمظع  هوکش و 

. دنریگن هدرخ  روفنم  ِنادرخیب  زج  سک  چیه  منخس  نیا  رب  هتبلا  میوگیم و 
. موش هنادواج  دیواج  تشهب  رد  هک  دیما  نادب  مربن ، لد  وا  ییوگانث  زا  زگره 

. مناود نآ  یپ  رد  مشوکیم و  زور  نادب  ندیسر  رد  مراد و  شراوج  دیما  ییوگانث  نیدب  هک  مشاب  یفطصم  راوج  رد  و 

هنیدم فصو  رد  یبدا  رثن 

لد هبعک  يا 
. یبقع يارس  هزاورد  ایند و  نیمزرس  نیرتكرابم  اهلد و  ناتسغاب  دیما ، نانیمطا و  همه  یهاگهانپ  رهم و  رپ  ینماد 

يارس  » دنوادخ تسا و  یهلا  نما  مرح  هک  اج  نامه  تمارک ؛ نامیا و  نوناک  تمالس و  هناخ  یناملسم . مالـسا و  هتـشارفارب  هراومه  دبنگ 
. دناوخ « (1) « » شنامیا و 

ياهتمینغ دنتسبرب و  شنیمزرس  نماد  زا  داهج  ياهمچرپ  هک  ییاج 

 ... َناَمیِْإلاَو َراَّدلا  اوُءَّوَبَت  َنیِذَّلاَو  رشح : هروس  مهن  هیآ  هب  هراشا  - 1
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ناماس نآ  نامرف  زا  ناگدروآمالسا  یناگدنز  دمآیم و  درگ  نآ  رد  ناناملـسم  تورث  هک  ییارـس  دنتخیر ، شنامادرب  یهلا  ياهشیاشگ 

. تفاییم
يزور قزر و  هک  نآ  دـناهدرتسگ . تیاعر  تیانع و  لاـب  شنامـسآ  رب  یهلا  ناگتـشرف  تسا و  هتفرگ  ناـیم  رد  يوس  ره  زا  ار  نآ  تکرب 

دنک تمظع  دجم و  گنهآ  هک  نآ  دزودب . رهش  نیا  نامسآ  رب  مشچ  دیوپ  هار  ار  دوخ  هراتـس  هک  نآ  دیوجب و  رهـش  نیا  نیمز  رد  دبلطب 
. دهن ماگ  رهش  نیا  رد  دهاوخب  ار  « (1) « » یتسار قدصهاگ و  دمآرد   » هک نآ  درذگب و  رهش  نیا  زا  شهار 

؛ میوگیم ار  هنیدم 
؛ دوش تکرب  ّرب و  هیام  یتیگ  هنهپ  رد  ار  نامدرم  رگید  دـنک و  نیزگ  هژیو  یتکرب  ّرب و  هب  ار  شناـنکاس  تسا ؛ هّربم »  » و هراـب »  » هک اـج  نآ 

. درذگب تداعس  هب  یناگدنز  شنماد  رد  مه  هک  تسا  ینّابر  راونا  هاگشبات  یهلا و  رارسا  همه  هاگتساخ  هچ ،
شیاوه رد  هداهن و  ماگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخربمایپ  شکاپ  كاـخ  رب  دوش . رـشب  تداعـس  ياـمنهار  هتـساخرب ، نآ  زا  هک  ینییآ  مه  و 

اب ات  دـنیچیم  امرخ  هک  ردـقنارگ  زیزع  نآ  ياهتسد  شیاهلخن  رب  ییوگ  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ياهسفن  نیرخآ  زا  ییوب 
. دنارذگب راگزور  نآ 

. دنک زاینیب  ار  یتسدیهت  ره  دشخب و  نامرد  ار  هتسکش  تسد  لد و  ره  هک  تسا  هرباج » »
. دزاس ریزگان  شیوخ  تمظع  تایآ  ربارب  رد  ندروآ  دورف  رس  هب  ار  ناگمه  هک  تسا  هربجم » »

. دنکش مه  رد  دوش  هدوشگ  يوس  نادب  هک  ار  سک  ره  زواجت  تسد  هک  تسا  هرابج » »
یتخـس چیه  نآ  رد  ات  دنک  ناربج  شیادخ  دـسر  شنامدرم  رب  نآ و  رب  ثداوح  تامیالمان  زا  يدـنزگ  بیـسآ و  ره  هک  تسا  هروبجم » »

نیا دنامن و  شیاشگیب 

 ... ٍقْدِص َلَخْدُم  ِیْنلِخْدَأ  ِّبَر  ءارسا : هروس  مداتشه  هیآ  هب  هراشا  - . 1

هنیدم فصو  رد  یبدا  www.Ghaemiyeh.comرثن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 353زکرم  هحفص 255 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:225
. دبلطب ار  يادخ  هاگرد  هب  ساپس  همه ،

. تسا هتخاس  هقرغ  شیوخ  رد  ار  نآ  ییابیز  هتشگ و  شوغآمه  نآ  اب  لامج  نسح و  هک  تسا  هنسح » »
لزان هتـسویپ  شنامدرم  رب  دـنوادخ  شیاـشخب  نارفغ و  تسا و  هداد  رارق  شیوخ  تمحر  شراـب  رد  ار  نآ  دـنوادخ  هک  تسا  هموحرم » »

. دوش
هداد و ياـج  شیوخ  رد  ار  ناـکین  ناـکاپ و  هک  تسا  ییارـس  و  راوگرزب ، ياـهناسنا  همه  رادـلد  تمظع ، تفارـش و  لـضف و  همه  دوخ 

. تسا هدوب  راصنا  نارجاهم و  هاگیاج  اهنیمزرس و  اهلد و  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر  ییاورنامرف  نوناک 
. اهتلیضف اهیبوخ و  همه  شیپاشیپ  تسا ، ءارغ » »

. تسا هتفرگ  همشچرس  اجنآ  زا  ادخ  مارح  لالح و  هک  تسا  اهنیمزرس  همه  رتهم 
شناّسح دـیمان و  هبیط  شلوسر  هباط و  شیادـخ  دـش . هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هاگترجه  هک  تسا  ینیمزرـس  نامه  تساجنآ و  هضور 

. تسا هزیکاپ  بیط و  هچراپکی  دناوخ و  رینم » دهعم  »
. دراد تسود  ار  یّبحم  ره  هک  تسا  هبیبح » »
. دنراد شتسود  ناگمه  هک  تسا  هبوبحم » »

اجنآ رد  لیربج  هدوب و  شداتسا  نیتسخن  دوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هک  تسا  یهاگـشناد  و  یهاگآ ، ره  همـشچرس  شناد و  ره  دهم 
. تسا ندوب  ییادخ  قیرط  رد  يدرمیاپ  نامیا و  اوقت و  هب  شایبایزرا  هناگی  هک  تلیضف  شناد و  يارب  یهاگشناد  تسا ، هدومرف  میلعت 

رد يرـضح  يودـب و  زا  هدـنام  ياج  رب  یمالـسا  ندـمت  راثآ  یعباـت و  یگدـنز  ناـشن  یباحـصنامدای ، هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هضور 
دنامیمرد و زجع  هب  شفیـصوت  رد  ینابز  ره  هک  هدمآ  درگ  رهـش  نیا  رد  مالـسا  تمظع  رپ  خیرات  راختفا  ياهناشن  هزادنا  نآ  تساجنآ .

تساجنآ عیقب  دیاز . نیقی  دیازفا و  نامیا  هک  تسا  ییاهتیآ  دُحا  ات  قدنخ  زا  قدنخ و  ات  ابق  زا  ددرگیم : ناوتان  نآ  نایب  زا  یفـصو  ره 
شیوخ رد  ار  مالسا  ناگرزب  وا و  هباحص  ، هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  ناکیدزن  هک  تساهناتسروگ  همه  دمآرس  نامگیب  و 
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. تسا هتساوخ  نانآ  يارب  ار  یهلا  تمحر  هدرک و  اعد  نآ  ناگتفخ  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر  هداد و  ياج 

اهییادج همه  هناگی ، دنوادخ  دای  اب  دنتسیایم و  زامن  هب  فصرد  فصناناملسم  هک  تسا  دجسم  نیا  رد  تسا و  یبنلا  دجـسم  رهـش  رهش 
ناهج ات  دـنهنیم  ورف  دزیر ، ورف  نانآ  زا  هانگ  هک  ناـنوچ  ار ، اوراـن  ياـهبصعت  همه  دـنربیم و  داـی  زا  ار  اـهییارگاو  اـهیگناگود و  و 

. دنرتسگب نآ  ياج  همه  رد  ار  یهلا  نید  نیا  مایپ  دننک و  مالسا  ناهج  ار  هدنیآ 
راک و هحول  رـس  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصشلوسر  تنـس  دنرادرب و  ماگ  وا  يارب  دننیـشنب و  وا  يارب  دنزیخرب و  وا  رب  هک  ار  نانآ  همه  يادخ 

«(1) ! » داهد قیفوت  دنهد  رارق  شیوخ  یگدنز 

هنیدم خیرات  شیادیپ و 

. ددرگیم زاب  شیپ  لاس  نارازه  هب  نآ ، نهک  خیرات  هکلب  تسین  هتساخون  هتخاسون و  ییدابآ  هنیدم 
: درک یسررب  مه  زا  يادج  هلحرم  ود  رد  ار  هنیدم  خیرات  ناوتیم  یلک  روط  هب 

ات میراد ، رایتخا  رد  نآ  تایئزج  زا  یکدـنا  ياـهیهاگآ  تسین و  مولعم  ینـشور  هب  شخیراـت  هک  نآ ، شیادـیپ  زاـغآ  زا  تسخن : هلحرم 
. هلآ هیلع و  هللا  یلصمالسا  ربمایپ  ترجه 

هک هنیدم  هرابود  دلوت  رضاح . راگزور  ات  دیمان ، هرابود  يدلوت  ار  نآ  ناوتیم  هک  رهش ، نیا  هب  ادخ  لوسر  ترجه  ماگنه  زا  مود : هلحرم 
رهـش نیا  هک  یناهج  دوب  یـشیاز  هکلب  دوبن ، دودحم  یلحم و  شیاز  دادخر و  کی  تفریذپ  تروصهلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ترجه  اب 

. دنارتسگ خیرات  هشیمه  يارب  یتیگ  همه  هب  ار  نآ  وترپ  دناشوپ و  یناهج  ياهماج  ار 
هرود نیزاغآ  رد  ییاهدادخر  هچ  ای  تخاس و  نوکسم  ار  نآ  داهن و  داینب  راب  نیتسخن  يارب  ار  هنیدم  یـسک  هچ  هک  نیا  تایئزج  نتـسناد 

اههاگدید هک  ارچ  یخیرات ؛ نشور  ياهیهاگآ  رب  ینتبم  نادنچ  هن  تسا و  هدیافرپ  نادنچ  هن  تسویپ ، عوقو  هب  يدابآ  نیا  تایح 

. يدرک نیما  دمحم  هَّللادیبع  ملق  هب  تسا  يرثا  راتفگ  نیا  - 1
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همه نیا  اب  اما  تسا . هفارخ  هب  هتخیمآ  هاگ  و  ضقانت ، شـسرپ ، ماـهبا ، راـتفرگ  هدـش  حرطم  رهـش  نیا  شیادـیپ  هراـبرد  هک  ییاـههیرظن  و 
دوخ هک  دراد  دوجو  اههاگدـید  اههیرظن و  نایم  ای  رهـش و  نیا  هرابرد  یخیرات  ياـهیهاگآ  ناـیم  ییاـهرظن  قاـفتا  كارتشا و  ياـههطقن 

. دوشیم هدرمش  عامجا  یعون 
هدرشف ییاهیهاگآ  نآ  رد  دشوکیم  رتشیب  دنادیمن و  کیمداکآ  يراتـسج  ار  باتک  نیا  هدش ، روآدای  رتشیپ  هک  هنوگ  نامه  هدنراگن ،

نیا رد  مارحلا  دجـسم  هبعک و  هب  طوبرم  ياـهشخب  دـننامه  يور  نیمه  زا  دراذـگ . يور  شیپ  تسا  يداـع  ناگدـنناوخ  زاـین  دروم  هک 
: دراذگیم رایتخا  رد  هاتوک  هدرشف و  ییاهیهاگآ  زین  شخب 

حیرـصت عوضوم  نیا  هب  میرک  نآرق  رد  هک  نانچ  تسا ، هتـشاد  مان  برثی » ، » ترجه زا  شیپ  ات  هنیدم  هک  دـنراد  قافتا  نیا  رب  ناگمه  - 1
هک تسا  نآ  ياـیوگ  یخیراـت  ییاور و  نوـتم  نینچمه  « (1)  .... » اوُعِجْراَف ْمَُکل  َماَقُمَال  َبِْرثَی  َلْهَأ  اَـی  ْمُْهنِم  ٌۀَِـفئاَط  َْتلاَـق  ْذِإَو  تسا : هدـش 
ره : » تسا هدـمآ  هدرک  لـقن  بزاـع  نب  ءارب  هک  یثیدـح  رد  تسا ؛ هدومرف  یهن  ماـن  نیا  ندرب  راـک  هب  همادا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
هب مان  نیا  میرک  نآرق  رد  ارچ  هک  نیا  اـما  « (2) .« » تسا هباط  تسا ، هباط  نآ  دبلطب . شزرمآ  دنوادخ  زا  دیاب  دـمانب  برثی  ار  هنیدـم  سک 

. دندرک دای  برثی  مان  اب  رهش  نیا  زا  هک  تسا  ناقفانم  نخس  لقن  هدمآ  نآرق  رد  هچنآ  تفگ : دیاب  خساپ  رد  هتفر ، راک 
. تسا هدوب  يدابآ  نیا  راذـگ  هیاپ  ومه  ًالامتحا  حون و  ناگداون  زا  يدرم  مان  برثی  هک  دـنراد  قاـفتا  نیا  رب  ًاـبیرقت  یبرع  عباـنم  مظعم  - 2

تـسیچ دـنریگیم  رارق  اههطـساو  هلـسلس  رد  هک  یناسک  مان  هتـشاد و  دوجو  هلـصاف  برثی  حون و  ناـیم  لـسن  دـنچ  هک  دروم  نیا  رد  هتبلا 
. دراد دوجو  فالتخا 

دای قیلاـمع »  » و لـیبع »  » زا دـیآیم  ناـیم  هب  دـندیزگ  تماـقا  برثی  رد  هک  یناـسک  نیتسخن  زا  نخـس  اـج  ره  خـیرات ، ياـهباتک  رد  - 3
نیا زا  کی  مادک  هک  هراب  نیا  رد  دنچ  ره  دوشیم ،

 ...« دیدرگزاب دابم ؛ تماقا  يدابآ  نیا  رد  ار  امش  برثی ، نانکاس  يا  دنتفگ : نانآ  زا  یهورگ  هک  هاگنآ  ،» 13 بازحا : - 1
ص 164 ج 1 ، هرونملا ،» ۀنیدملا  خیرات  نم  لوصف  ظفاح «، یلع  دیس  - 2
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. دراد دوجو  فالتخا  دناهتشاد  تماقا  هنیدم  رد  يرگید  زا  رتشیپ  موق  ود 

تروصهدـشیم ماـجنا  نیمزرـس  یناداـبآ و  يوج  تسج و  رد  میدـق  ناراـگزور  رد  هک  یگرزب  ياـهترجاهم  ناـیرج  رد  موـق  ود  نیا 
. تسا هتفریذپ 

هب نخـس  زین  جلاف »  » و لعـص »  » زا دنتـسیزیم  يدابآ  نیا  رد  هنیدم  شیادیپ  هرود  نیتسخن  رد  هک  یناسک  نایم  رد  یخیرات و  نوتم  رد  - 4
. دندش دراو  نادناخ  ود  نیا  رب  نایدوهی  هک  دوشیم  هراشا  هتکن  نیدب  دیآیم و  نایم 

نآ نانکاس  هنیدم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ترجه  ماگنه  رد  هک  درادن  دوجو  یفالتخا  ای  دیدرت  چیه  هتکن  نیا  رد  ناخروم  نایم  - 5
هظیرق ینب  عاقنیق ، ینب  و  بارعا ، زا  جرزخ  سوا و  زا  دـندوب  ترابع  نانآ  ياهنادـناخ  نیرتمهم  هدوب و  دوهی  برع و  لیابق  زا  ياهتخیمآ 

تنوکـس هقباس  اهنآ  زا  کی  مادـک  دـندوب و  هدـمآ  هنیدـم  هب  جرزخ  سوا و  اـی  ناـیدوهی و  هنوگچ  هک  نیا  اـما  ناـیدوهی ، زا  ریـضنینب  و 
. تسا هتفاین  تسد  هراب  نیا  رد  لماک  نشور و  یخساپ  هب  هدنراگن  مک  تسد  دنتشاد ، يرتنهک 

، برأم دس  یبارخ  مرا و  لیـس  هعجاف  زا  دـعب  ای  لبق  نمی ، رد  أبـس  زا  هک  دـندوب  ياهبراع  بارعا  زا  یناطحق و  هلیبق  ود  جرزخ  سوا و  - 6
. دنراد قلعت  هنفج  نب  ورمع  نب  مقرا  رتخد  هلیق  گرزب  رابت  هب  ود  ره  دندمآ و  ناماس  نیدب 

زا بلطملادبع  ياهییاد  وا  يردام  ناکاین  هبرعتـسم و  برع  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  يردپ  ناکاین  هک  دوب  دـنوادخ  تمکح  زا  نیا 
. ددرگزاب بارعا  گرزب  هریت  ود  ره  نیا  هب  ترضح  نآ  بسن  ناس  نیدب  ات  دنشاب  هبراع  برع  زا  ینعی  راجنینب ؛ هفیاط 

، رهـش نادـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  ترجه  زا  شیپ  اـت  جرزخ  سوا و  یگدـنز  هک  دـنراد  رتاوت  هراـب  نیا  رد  یخیراـت  نوتم  - 7
هلـسلسنیا دوب . هدناتـس  ار  ناشناوت  تشاد  رارمتـسا  نانآ  نایم  نرق  کی  زا  شیب  هک  ییاـهگنج  دوب و  هدـنیاسرف  ياـهگنج  اـب  هتخیمآ 

. دوب هدشزاغآ  ریمس » برح   » اب دنمانیم  هلـسلس - نیا  زا  گنج  نیرخآ  هب  بوسنم  ثاعب » بورح   » ار اهنآ  بیلغت ، باب  زا  هک  اهيریگرد 
. تخورفارب ار  گنج  نیا  شتآهک  دوبسوا  هلیبقدارفا  زایکی  مان  دیزنب  ریمس 

زاغآ زا  تفای . نایاپ  ترجه  زا  شیپ  لاس  جنپ  ثاعب  برح  ینعی  اهدربن ؛ نیا  نیرخآ 

هنیدم خیرات  www.Ghaemiyeh.comشیادیپ و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 353زکرم  هحفص 259 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:229
راجف عیبرلا ، موی  عراف ، هرارس ، بطاح و  برح  تسا : هلمج  نآ  زا  هک  داد  خر  هدمع  گنج  هد  زا  شیب  نآ  نیرخآ  ات  گنج  نیتسخن  نآ 

. نآ دننامه  یلوا و 
هب دوـخ ، نیا  دوـب . هتفاـی  همادا  لاـس  تسیب  دـصدودح و  تفریذـپ و  تروصناـیدوهی  يزورفا  شتآ  هب  اـهگنج  نیا  هـمه  تـسا  ینتفگ 

ببس هک  دوب  یلماع  نیرتمهم  دوخ  نیمه  دنزودب . شمارآ  حلـصزا و  رپ  ياهدنیآ  هب  مشچ  جرزخ  سوا و  دوب  هدش  ببـس  یهلا ، تمکح 
وا رایتخا  رد  لد  هرسکی  دندنبب و  نامیپ  وا  اب  هبقع  هناگهس  ياهتعیب  رد  دنورگب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر  هب  تعرس  هب  نانآ  دش 

. دنراذگ

هنیدم ییایفارغج  تیعقوم 

عقاو یقرـش  لوط  هیناث  کی  هقیقد و  هجرد و 36  رانلا 39  فصن  یلامـش و  ضرع  هیناث  هقیقد و 5  هجرد و 28  رادم 24  يور  رب  هنیدـم 
. تسا

ردنب ات  دودـح 420 ، هکم  اـت  تسا ، هتفرگ  رارق  هکم  لامـش  رد  يدوعـس و  ناتـسبرع  برغ  رد  زاـجح  یمومع  هقطنم  رد  هک  هنیدـم  رهش 
. دراد هلصاف  رتمولیک  دودح 900  ناتسبرع  تختیاپ  ضایر  ات  دودح 220 و  رحبلا  عبنی  ینعی  هکم ؛ یخیرات 

نایم رد  ار  نآ  هایس  ياهگنـس  اب  هتخوس  ياهنابایب  فارطا ، زا  هک  تسا  عرز  تشک و  يارب  بسانم  زیخلـصاح و  ياهقطنم  هنیدم  هقطنم 
رومان « (1) « » هنیدملا یتبال   » هب مالـسا  نارود  نهک  یخیرات  نوتم  رد  هدـش  لیکـشت  ناشفشتآ  تابوسر  زا  هک  اهنابایب  نیا  تسا . هتفرگ 

ود نیا  دـنمان . یبرغ » هّرح   » و یقرـش » هّرح   » بیترت هب  ار  اـهنآ  هزورما  هک  تسا  هربو » هرح   » و مقاو » هرح   » هتخوس تشد  ود  لـماش  دـش و 
ییاج ات  دنوشیم ، ادج  رگیدمه  زا  مییآیم  لامـش  تمـس  هب  هچ  ره  سپـس  دنباییم و  یقالت  رگیدمه  اب  هنیدم  یبونج  قطانم  رد  تشد 

نیا ياههناخ  هنیدم و  عرازم  دریذپیم . نایاپ  دراد  رارق  نیتلبق  دجسم  هک  ییاج  رد  یبرغ  هرح  ادهشلا و  دیس  یکیدزن  رد  یقرـش  هرح  هک 
. تسا عقاو  هتخوس  نابایب  ود  نیا  نایم  رد  رهش 

برغ لامش  رد  اههتشذگ ، رد  هک  تسا  علس  لبج  هنیدم  هقطنم  يدنلب  نیرتمهم 

.« تسا مرح  هنیدم - ینعی  نآ - هتخوس  تشد  ود  نایم  مارح «؛» اهیتبال  نیب  ام  تسا «: هدمآ  يوبن  ثیدح  رد  - 1
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. تسا عقاو  هنیدم  لخاد  رد  رهش ، هعسوت  هب  هّجوت  اب  زورما  هتفرگیم و  رارق  رهش - يارب  یبنلا  دجسم  نتفرگ  زکرم  اب  هنیدم -

: دناهتفرگ نایم  رد  ار  رهش  نیا  هک  دراد  دوجو  گرزب  يداو  ود  هوک و  ود  هنیدم  هقطنم  فارطا  رد 
برغ تمـس  هب  يدـنچ  زا  سپ  دراد و  رارق  نآ  تازاوم  هب  يدودـحم  تفاـسم  رد  قیقع  يداو  هتفرگ و  رارق  ریع  لـبج  هنیدـم  بوـنج  رد 

. دهد لیکشت  ار  هنیدم  برغ  هیحان  ات  دریگیم  هیواز 
یبا يداو  ار  نآ  هک  ناحطب  يداو  درذـگیم . ادهـشلادیس  رواجم  قطاـنم  زا  هک  دراد  رارق  تاـنق  يداو  دـحا و  هوک  مه  هنیدـم  لامـش  رد 

. ددنویپیم قیقع  يداو  هب  رهش  نییاپ  رد  درذگیم و  هنیدم  نایم  زا  یلامش  یبونج - تروصهب  هک  تسا  يرگید  يداو  دنیوگ  زین  هدیج 
همادا نویع  ات  هک  نآرد ، يرطق  رپ  ياههلول  ندـناباوخ  اب  يدـنچ  زا  سپ  هدـش و  يرادرب  دوگ  دـعب  هب  ناـبرق  هقطنم  زا  یعیبط ، يداو  نیا 

. تساهدش جراخ  زابور  لاناک  تلاحزا  دراد 
. تسا هنیدم  مرح  هنیدم و  یلامش  زرم  دنیوگ و  روث  لبج  ار  نآ  هک  تسا  یگنر  خرس  لکش  يدبنگ  عافترا  مک  هوک  دحا ، هوک  تشپ  رد 
ات دهدیم  لیکـشت  ار  هنیدم  مرح  یبونج  زرم  هدش و  عقاو  بونج  رد  هک  مه  ریع  لبج  دراد . هلـصاف  رتمولیک  یبنلا 8  دجسم  ات  يدنلب  نیا 

رتمولیک ریع 16  اـت  روث  زا  ینعی  بونج ؛ لامـش - روحم  رد  هنیدـم  مرح  هقطنم  لوط  بیترت  نیدـب  دراد و  هلـصاف  رتمولیک  یبنلا 8  دجسم 
. تسا

هقطنم هنیدم و  وزج  زین  اهنآ  زا  یـشخب  هتفرگ و  نایم  رد  ار  هنیدم  برغ ، قرـش و  يوس  ود  رد  هتخوس  تشد  ود  هک  میدـش  روآدای  رتشیپ 
نآ يداو  هورع و  هقطنم  زا  ینعی  تشاد ؛ غارـس  اهتشد  نیمه  رد  ناوتیم  ار  هنیدم  مرح  یبرغ  یقرـش و  ياهزرم  تسا . هدش  نآ  یلخاد 

تازاوم رد  دنوریم ، هاگدورف  تمس  هب  هک  یناسک  تسار  تسد  رب  هنیدم و  لخاد  رد  دجسم  نیا  قرـش . رد  ضیرع  دجـسم  ات  برغ  رد 
. دوب هنیطنرق  زکرم  هقطنم  نیا  ام ، دیدج  تموکح  يادتبا  رد  تسا . هدش  عقاو  لولب  يراجت  زکرم  لپ  زا  دعب  قطانم 

یکـشخ نیا  تدش  زا  يدح  ات  هقطنم  نیا  یهایگ  شـشوپ  هتبلا  هک  تسا  ياهراق  ییارحـصکشخ  ياوه  بآ و  عون  زا  هنیدم  ياوه  بآ و 
ياهناتسبات ياراد  هقطنم  نیا  دهاکیم .
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رخاوا زاغآ و  رد  دـنچ  ره  تسا ، یناراب  ياهزور  یخرب  اب  هاتوک  ياهناتـسمز  دزویم و  نازوس  ياهداب  هاـگهگ  تسا و  مرگ  ینـالوط و 

هب ار  رهش  نیا  دوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر  تنس ، لها  ثیداحا  ربانب  تفای . غارس  كدنا ، هچرگ  ناراب ، زا  ناوتیم  زین  راهب  لصف 
. تسا هدرک  فصو  ندوب  ناراب  مک 

هلآ هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  تفگ : هک  دناهدرک  لقن  هریرهوبا  زا  حیحصلاجر ، قیرط  زا  طسوألا  مجعم  رد  یناربط  نینچمه  دمحا و 
هللا یلصربمایپ  هک  تسا  هدمآ  دراد ، فعض  يدح  ات  هک  رگید  یثیدح  رد  نینچمه  تسا ». ناراب  مک  نیمزرـس  نیا  : » دومرفیم هک  مدینش 
مک رگید  ياـجره  زا  ادـخ  نیمز  رد  هنیدـم  هک  درب  رگید  ياـج  هب  هنیدـم  زا  ار  نآ  دراد  يدنفـسوگ  هـّلگ  سک  ره  : » دوـمرف هـلآ  هـیلع و 

. تسا هدرک  لقن  ریبکلا  مجعم  رد  یناربط  ار  ثیدح  نیا  تسا -» رتشراب 
: تسا رارق  نیا  زا  لاس ، ياههام  رد  هنیدم  یبیرقت  يامد  نیگنایم 

ربماتپس 350 هم 320  هیوناژ 160 
ربتکا 280 نئوژ 350  هیروف 210 

ربماون 220 يالوژ 350  سرام 250 
ربماسد 190 تسوگآ 370  لیروآ 270 

رد تسا  نکمم  تسین ، تباـث  ياـهلصف  ياراد  میوقت  نیا  دریگیم و  ماـجنا  يرمق  میوقت  هیاـپ  رب  ینید  مسارم  نوـچ  هکدـنامن  هدیـشوپ 
اوه بآ و  توافتم  ياهتیعضو  اب  دنورب و  هنیدم  هب  ترایز  يارب  نارئاز  ناتـسمز  ناتـسبات و  فلتخم  طیارـش  رد  لاس و  فلتخم  ياههام 

. دنوش وربور 

شیاهمان هنیدم و 

یبنلا و دجسم  تسا و  هدوب  مالسا  تختیاپ  نیتسخن  نآرق و  لوزن  هاگلزنم  تیاده و  هاگیاج  نامیا و  يارس  هکسب  راختفا  نیمه  ار  هنیدم 
شرتسگ هاگیاپ  ات  دـیزگرب  ار  رهـش  نیا  اهيدابآ  اهرهـش و  همه  نایم  زا  دـنوادخ  تسا . هداد  ياـج  دوخ  رد  ار  یمارگ  ربماـیپ  نآ  نفدـم 

. دسر ناهج  همه  هب  نآ  زا  یحو  مایپ  دشاب و  نید  ییاپرب  نوناک  يدمحم و  نییآ 
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دنکیم هراشا  نآ  ياههولج  زا  ياهولج  هب  دوخ  اهمان  نیا  زا  کی  ره  هتخاس و  رادروخرب  دنچ  ییاهمان  زا  ار  نآ  هنیدـم  هاگیاج  تمظع و 

. دنایامنیم ار  رهش  نیا  تمظع  شبات  زا  ییوس  و 
دنچ رکذ  هب  تسین و  اهمان  نآ  همه  يروآدای  ددـصرد  اجنیارد  هدـنراگن  دـناهدروآمه . دونزا  شیباـتیخیرات  عباـنمردار  هنیدـمياهمان 

: دنکیم هدنسب  اهمان  نیرتروهشم  زا  هنومن 
دـیق و چـیه  دـنرب و  مان  هنیدـم »  » زا نوتم ، رگید  رد  نآ  عبت  هب  یمالـسا و  نوتم  رد  هاـگره  ینعی  تسا ؛ هنیدـم »  » نآ ماـن  نیرتروهـشم  - 1
رد ًالومعم  تسا و  هدش  دای  تنـس  رد  مه  نآرق و  رد  مه  مان ، نیدب  هنیدـم  تسا . یبنلا » ۀـنیدم   » نیمه نآ  زا  دوصقم  دـنرواین ، یحیـضوت 

خیرات هشیمه  رد  ار  ینـشور  نیا  هتفای و  نادیواج  غورف  شلوسر  ادخ و  زا  رهـش  نیا  هک  ارچ  دنیازفایم ؛ مه  ار  هرونم »  » هژاو مان  نیا  رانک 
. تسا هدرک  دای  رینملا » دهعملا   » مان اب  هنیدم  دجسم  زا  تباث  نب  ناسح  تسا . هدنابات  ناهج  هب 

: دیوگ يو  هک  تسا  هدمآ  هدرک ، لقن  دیمحوبا  زا  دعـس ، نب  لهـس  زا  يراخب  هک  یثیدح  رد  تسا ؛ نآ  ياهمان  زا  رگید  یکی  هباط » - » 2
.« تسا هباط  نیا  : » دومرف ترضح  میدیسر ، هنیدم  کیدزن  هب  نوچ  میتشگیم و  زاب  كوبت  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر  اب 

هللا یلـصربمایپ  و  درک ، نامهیم  دوخ  رد  ار  بیط  كاپ و  لوسر  تسا ، هتـساریپ  كاپ و  يرهـش  هک  ارچ  تسا ؛ هنیدـم  رگید  مان  هبیط » - » 3
.« دیمان هبیط  ار  نآ  ادخ  ربمایپ  اما  دندیمانیم  برثی  ار  هنیدم  مدرم ،  » هک تسا  هدمآ  یثیدح  رد  دناوخ ؛ مان  نیدب  ار  نآ  زین  هلآ  هیلع و 
َراَّدـلا اوُءَّوَبَت  َنیِذَّلاَو  تسا : هدومرف  هدرک و  داـی  ناونع  نیدـب  نآ  زا  میرک  نآرق  رد  دـنوادخ  هک  تسا  هنیدـم  يارب  رگید  یماـن  راد » - » 4

وا زا  يوریپ  هب  تشاد و  تسود  ار  نآ  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـصادخ  ربماـیپ  هـک  ارچ  تـسا ؛ هنیدـم  ماـن  مـه  هبیبـح » - » 5 « (1)  ... » َناَـمیِْإلاَو
. دنراد تسود  ار  نآ  زین  ناناملسم 

هک تسا  هدرک  لقن  ار  يوبن  ثیدـح  نیا  قثوم ، یلاـجر  قیرط  زا  یناربط  دـناهداهن . هنیدـم  رب  هک  تسا  رگید  یماـن  هَّللا » لوسر  مرح  - » 6
نم مرح  و  هکم ، میهاربا  مرح  : » دومرف

9 رشح : - 1
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.« تسا هنیدم 

. دندرک ترجه  رهش  نیدب  وا  هباحصو  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هک  اریز  تسا ؛ هرجهلا » راد   » نینچمه هنیدم  - 7
. دش حتف  رهش  نیا  زا  اهنیمزرس  همه  هچ ، تسا ؛ هنیدم  مان  مه  حتف » - » 8

هب راـم  هک  ناـس  نآ  : » دومرف يراـخب  ملـسم و  تیاور  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  دـناهدناوخ ؛ زین  ناـمیا » هناـخ   » ار هنیدـم  - 9
.« دنیزگ هناخ  هنیدم  رد  نامیا  ددرگرب ، شیوخ  خاروس 

. تسا هتشاد  هگن  لاجد  زا  نوعاط و  زا  شیادخ  هک  ارچ  تسا ؛ هظوفحم »  » هنیدم - 10

نآ مدرم  هنیدم و  تلیضف  تمرح و 

اب ای  دریگیم و  نایم  رد  ار  نآ  هک  تسا  ییاهزیچ  هب  ای  تسا ، نآ  یتاذ  لامک  لامج و  هب  نآ و  دوخ  زا  ای  ناکم ، کی  تمرح  تلیـضف و 
. دناهتفگ شاهرابرد  هک  تسا  ییاهزیچ  هب  ای  دوشیم و  راوجمه  نآ 

یحو و نیما  نآ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلصیمارگ  ربمایپ  نابز  زا  ثیدح  اهدصهک  سب  نیمه  نآ  تلیـضف  رد  تساراد و  ار  اهنیا  همه  هنیدم  اما 
. دنتسه رهش  نیا  بقانم  لیاضف و  يایوگ  همه  هک  هدش  لقن  رادرک ، تسار  يوگتسار  نآ 

. تسا هداد  ياج  نآ  رد  ار  تکرب  يادـخ  تسا . هداد  رارق  مرح  ار  نآ  دـنوادخ  تسا ، یتسار  قدصرهـش و  تسا ، یهلا  نما  مرح  هنیدـم 
رهش نیا  رد  یهلا  ربمایپ  دجسم  نیرخآ  تساج . نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  ربمایپ  عجـضم  هاگترجه و  دننابـساپ . ار  نآ  یهلا  ناگتـشرف 

. تسا عقاو 
. دش اهلد  هبعک  هنیدم  ناسنیدب  درک و  اعد  شیارب  گرزب  ربمایپ  نآ  دنایامن و  شیوخ  لوسر  هب  ار  شیاج  دنوادخ  هک  يدجسم 

هایگ و ندنک  تخرد و  ندیرب  دنناما و  رد  ناهایگ  هنیدم  رد  تسا . مارح  اهنآ  ندنار  ندرک و  راکش  دنتسه و  ناما  رد  ناروناج  هنیدم  رد 
تسا هتشاد  ساپ  لاجد  دورو  ربارب  رد  ار  نآ  دنوادخ  دناهدومرف . یهن  رهش  نیا  رد  راکیپ  حالـس و  نتفرگرب  زا  ار  مدرم  تسا . مارح  هتوب 

هک ره  دنرادن و  ار  رهش  نیا  نتفرگ  رایتخا  رد  قح  ناناملـسمان  تسا . دیمون  دوش  شتـسرپ  رهـش  نیا  رد  هک  نیا  زا  ناطیـش  درادب . ساپ  و 
نید زا  دزرو و  هنتف  دنک و  يورجک  رهش  نیا  رد 
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. دبای تخس  يرفیک  ددرگرب 

یلصربمایپ نآ  ياهمدق  هب  نآ  تشد  هوک و  دناهتفای . راختفا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  نوچ  ینامهیم  هب  شمدرم  هک  تسا  يرهـش  هنیدم 
. دناهدرک يداش  ِصقر  زیزع  نآ  لابقتسا  رد  شیاهلخن  تسا و  هدیزرل  دوخرب  يداش  زا  هدیزرو و  رخف  هلآ  هیلع و  هللا 

. تساور ناشترایز  گنهآ  هب  نتسب  راب  هک  تساهدجسم  نآ  زا  رهش  نیا  دجسم  تسا و  نادنچ  ود  زامن  شاداپ  رهش  نیا  رد 
. دنیادخ ربمایپ  ناگیاسمه  شنامدرم  تسا و  تشهب  زا  ییاهراگدای  نیمزرس  نیا  رد  تسافش . نیمزرس  نیا  كاخ  هنیدم و  يامرخ 
ناگدش هتخیگنارب  نیتسخن  رهش  نیا  نامدرم  دنزیخرب  زیخاتـسر  هب  نامدرم  هک  زور  نآ  و  تسا ، هدرم  نامیا  رب  دریمب  رهـش  نیا  رد  هک  ره 

. دنرب هرهب  وا  تعافش  زا  دنشاب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  زا  سپ 
. تسا نآرق  هدوشگ  هنیدم  رهش  هدش ، هدوشگ  ریشمش  هب  اهرهش  همه  رگا 

. تسا نایاپیب  هنیدم  هب  ناناملسم  یگدادلد  تسا و  یگدادلد  هزادنا  هب  شیاتس  هک  ارچ  تسین ؛ هنارک  ار  هنیدم  شیاتس 
ثیداحا رد  ینید و  نوتم  رد  هک  تسا  یقیاقح  زا  ياهراپ  يروآدای  هکلب  ییاسرفملق ، ییارـس و  نخـس  هن  تشذگ ، روطـس  نیا  رد  هچنآ 

: میوشیم روآدای  ار  ثیداحا  نآ  زا  ییاههنومن  كّربت  يارب  کنیا  تسا و  هدمآ  یمالسا 
، میتشاد تسود  ار  هکم  هک  ناـس  نآ  ادـنوادخ ! دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  هشیاـع  زا  يراـخب 

!«. رادب بیعیب  رپ و  نامیارب  ار  اهنآ  هد و  تکرب  ار  ام  ياههنامیپ  اهلیک و  ادنوادخ ! رادب  نامبوبحم  ار  هنیدم  نآ  زا  رتشیب  هکلب 
: دیوگ هک  تسا  هدش  لقن  هریرهوبا  زا  ملسم  حیحصو  يراخب  حیحصرد 

.« دنک هناخ  هنیدم  رد  نامیا  ددرگ  زاب  دوخ  خاروس  هب  رام  هک  ناس  نآ  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر 
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  تفگ : هک  تسا  هدش  لقن  يراخب  تیاور  هب  نینچمه  هریرهوبا  زا 

. دنیوگ برثی  ار  نآ  مدرم ، دروخیم . ورف  ار  اهيدابآ  رگید  هک  مورب  ییدابآ  هب  ماهتفای  نامرف 
رگنهآ مد  هک  هنوگ  نآ  دنک ، رود  دوخ  زا  ار  كاپان ]  ] نامدرم هک  تسا  هنیدم  نآ  اما 
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.« ار نهآ  ياهیصلاخان 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلصادخ  ربمایپ  تفگ : هک  دناهدرک  لقن  هریرهوبا  زا  ملسم  زین  يراخب و 
.« لاجد هن  دیآرد و  رهش  نیدب  نوعاط  هن  دننابهاگن و  هنیدم  ياههزاورد  رب  ناگتشرف  »

رتهب ناشیارب  هنیدم  دنتـسنادیم ، رگا  : » دومرف دنلب  یثیدح  نمـض  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک  تسا  هدـمآ  عبانم  رگید  يراخب و  رد 
.« دوب

: تسا هتفگ  هک  هدش  لقن  شردپ  زا  دعس ، نب  رماع  زا  ملسم ، حیحصرد 
یناویح اـی  هدـیرب و  ياهتوب  اـی  ياهخاـش  هک  منادیم  مارح  ار  نیا  هنیدـم  تشد  ود  ناـیم  رد  نم  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر 

هب یلیمیب  يور  زا  ار ، رهـش  نیا  سک  چیه  دوب . رتهب  ناشیا  رب  هنیدـم  دنتـسنادیم ، رگا  : » دومرف هک  تسا  ثیدـح  نیمه  رد  دوش ». راکش 
اهیتخـس و ربارب  رد  رهـش و  نیا  رد  سک  چیه  و  دنک ، نیزگیاج  رهـش  نیا  رد  ار  وا  زا  رتهب  یناسک  دـنوادخ  هک  نآ  رگم  دراذـگناو  نآ ،

ثیدح نیمه  هلابند  رد  يرگید  تیاور  رد  مشاب ». دهاش  ای  عیفـش  ار  وا  تمایق  زور  رد  دوخ  هک  نآ  رگم  دنکن  تمواقم  نآ  ياهيراوشد 
هک هنوگنآ  دزادگب ، شتآ  رد  ار  وا  دنوادخ  هک  نآ  رگم  دنکن  هنیدـم  مدرم  هب  تبـسن  یئوس  دـصق  سک  چـیه  و  تسا ...« : هدـمآ  نینچ 

.« دوش بوذ  بآ  رد  کمن  ای  شتآ  رد  برس 
کمن هک  نانوچ  دور ، نایم  زا  هک  نآ  رگم  دنکن  راکیپ  گنرین و  هنیدـم  مدرم  اب  سک  چـیه  و  هک ...«  تسا  هشیاع  زا  يرگید  تیاور  رد 

.« دور نایم  زا  بآ  رد 
( یلتق  ) ياهنتف نآ  رد  هک  ره  تسا ؛ مرح  روث ، ات  رئاع  زا  هنیدـم ، : » تسا هدـمآ  دـناهدرک  تیاور  ملـسم  يراـخب و  هک  يرگید  ثیدـح  رد 
ای بجاو   ) ینیزگیاـج هراـفک و  چـیه  دـشاب و  وا  رب  همه ، مدرم ، ناگتـشرف و  دـنوادخ و  تنعل  دـهد ، هاـنپ  ار  یلتاـق )  ) يرگهـنتف اـی  دـنک 

.« دوشن هتفریذپ  وا  زا  بحتسم )
ود نایم  : » تسا هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  ارچ  منامریمن ؛ ار  نآ  منیب  ارچ  هب  هنیدـم  رد  ییوهآ  رگا  تفگیم : هریرهوبا 

.« تسا مرح  هنیدم ، هتخوس  تشد 

نآ دودح  هنیدم و  ِمرح 

دصق اهنت  تسین و  هنیدم  مرح  دودح  هبناج  همه  یسراو  ددصرد  اج ، نیا  رد  هدنراگن 
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. دهد تسد  هب  دراد  ترورض  نارئاز  ای  هنیدم و  نانکاس  يارب  هک  هزادنا  نامه  هب  هنیدم ، مرح  زا  تقیقح  هب  رتکیدزن  يریوصت  دراد 

: زا دنترابع  مرح  ود  نیا  تسا . رتشیب  يرگید  زا  اهنآ  زا  یکی  ِتمرح  تسا و  مرح  ود  ياراد  یهقف  رظنم  زا  هنیدم 
، نآ رد  يروآ  تعدب  هنتف و  تسا و  ناوارف  نآ  تکرب  دراد . تلیـضف  نآ  رد  تنوکـس  دنیوگ و  دیـصلا » مرح   » ار نآ  هک  يزکرم  مرح  * 

. دراد نادنچ  ود  يرفیک  ثیداحا ، بجوم  هب 
هاگقرق  » ای رجـشلا » مرح   » ار نآ  هدش و  ررقم  نآ  ياههاگارچ  هنیدـم و  يداصتقا  عفانم  زا  تظافح  فدـه  هب  رتشیب  هک  ینوماریپ ، مرح  ** 

. دنیوگ هنیدم »
ات 50 رطق 44  هب  هنیدـم و  يزکرم  قطاـنم  تیزکرم  هب  ياهریاد  هک  تـسا  نآ  هنیدـم  هاـگقرق  اـی  رجـش  مرح  دودـح  زا  میـسرت  نیرتهداـس 
رد سپس  دباییم و  همادا  لیلخ  هقطنم  یتمعن و  سپس  هاگدورف ، لامـش  هقطنم  هب  دوشیم و  زاغآ  لوقاع  قرـش  زا  هک  مینک  مسر  رتمولیک 

ددرگیمرب رتمولیک  هد  هلـصاف  اب  ریع  هوک  تشپ  زا  راب  رگید  دوریم و  شیپ  عیقن  نآ  زا  سپ  تاحرفم و  تازاوم  رد  یبرغ  بونج  تمس 
. دسریم لوقاع  قرش  ینعی  نیزاغآ ؛ هطقن  هب  و 

هیلع و هللا  یلـصادخ  لوسر  قرق  : » دیوگیم هدش و  لقن  دیز  نب  يدع  زا  دوواد  یبا  ننـس  رد  هک  تسا  يوبن  یثیدـح  دـیدحت  نیا  يانبم 
رگم دوش ، ادج  تخرد  زا  ياهخاش  هن  هدنک و  یتخرد  گرب  هن  هقطنم  نیا  رد  تسا و  دیرب  کی  رد  دیرب  کی  هنیدـم  يوس  راهچ  رد  هلآ 

.« دیآ مزال  نارتش  ندنار  يارب  هک  هزادنا  نادب 
راهچ لداعم  نینچمه  دـیرب  تسا . رتم  اب 1848  يواسم  لیم  ره  و  میدـق - لـیم  هب  لـیم - لداعم 12  هدمآ  ثیدـح  نیا  رد  هک  دـیرب »  » ره
نامه فصن  ًاـبیرقت  هک  دوشیم  رتم  نیزورما 22176  رتم  هب  دـیرب  ره  لوط  بیترت  نیدـب  تسا و  لیم - هس  لداـعم  خـسرف  ره  و  خـسرف -

هن میدق  ياهرایعم  ندوبن  قیقد  هب  هجوتاب  هک  دوشیم  هجیتن  ییاههبساحم  زا  دادعا  ماقرا و  نیا  دنچ  ره  میدش ، روآدای  ام  هک  تسا  يرطق 
. تیعقاوزا رود  یلیخ  هنو  دنتسه  قیقد  یلیخ 

یعاـمتجا يداـصتقا و  عفاـنم  هریاد  زا  نوریب  هک  ارچ  تسین ؛ اـنتعا  ـالتبا و  دروـم  مدرم  يارب  نادـنچ  هنیدـم  قرق  اـی  رجـشلا  مرح  نیا  هتبلا 
، يور نیمه  زا  دوشیم . عقاو  نانآ  ِیصوصخ 
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. تسا دیصلا » مرح   » ای يزکرم  مرح  نتسناد  ناهاوخ  رتشیب  دسرپب  هنیدم  مرح  هرابرد  یسک  رگا  هزورما 

لوسر تیاور ، نیاربانب  تسا . هدش  لقن  ملسم  حیحصرد  هک  تسا  يوبن  یتیاور  هب  ینتبم  هنیدم ، يزکرم  مرح  نامه  ای  دیصلامرح  دیدحت 
مقاو ةّرح  اههتشذگ  رد  هک  تشد ، ود  نیا  زا  دوصقم  و  مهدیم -» رارق  مرح  ار  هنیدم  تشد  ود  نایم  نم  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلصادخ 

ییاهرظن فالتخا  نآ  رد  نایم  نیا  رد  هچنآ  تسا و  نشور  دنوشیم ، هدیمان  یبرغ  هّرح  یقرش و  هّرح  هزورما  دناهتـشاد و  مان  هربو  ةّرح  و 
نآ رب  ناققحم  هچنآ  تفگ : ناوتیم  دریگیم . رارق  مرح  جراخ  ای  لخاد  رد  تشد  ود  نیا  زا  هزادـنا  هچ  هک  تسا  هلأـسم  نیا  دراد  دوجو 

ات مه ، یقرـش  تشد  زا  ياهدـمع  شخب  دوشیم و  عقاو  مرح  لخاد  رد  یبرغ  هتخوس  تشد  ای  یبرغ  هّرح  ّلک  هک  تسا  نیا  دـنراد  قافتا 
مرح لـخاد  رد  دوخ ، مه  ضیرع  دراد و  رارق  مرح  وزج  ضیرع ، هقطنم  رد  هرح  ییـالاب  قطاـنم  رد  عقاو  هثراـح ، ینب  راـید  زا  سپ  هقطنم 

. تسا
ار نآ  ملسم  هک  تسا  ینتبم  رگید  ثیدح  رب  زین  نآ  یبونج  یلامـش - دودح  اما  تسا . يزکرم  مرح  یبرغ  یقرـش - دودح  زا  میـسرت  نیا 

.« روث ات  ریع  زا  تسا ، مرح  هنیدم  : » تسا هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر  ثیدح ، نآ  رب  انب  هدرک و  لقن 
هلصاف رتمولیک  دودح 8  هنیدـم  زکرم  ات  نآ  زا  دوشیم و  عقاو  هنیدـم  بونج  تمـس  رد  هک  تسار  ياهلق  اب  نایامن  تسا  یهوک  ریع  لبج 

. تسا
، دوخ دـحا ، هوک  دوشیم . عقاو  نآ  يزاوم  قطانم  تشپ  اـی  دـحا  هوک  تشپ  ییوگتفگ  چـیهیب  هک  عاـفترا  مک  تسا  ياهپت  زین  روث  لـبج 
. تسین یفالتخا  دریگیم  رارق  درذگیم  دـحا  هوک  تشپ  زا  هک  یطخ  يور  رب  ای  دـحا  هوک  تشپ  روث  لبج  هک  نیا  رد  تسا و  مرح  وزج 

خرـس یلکـش  يدـبنگ  عافترا و  مک  هپت  ار  روث  لبج  اـًلامتحا  یخرب  تسا ؛ هپت  اـی  هوک  نیا  ندرک  صخـشم  تسه  فـالتخا  نآ  رد  هچنآ 
هک دناهیرظن  نیا  رب  هنیدم ، خـیرات  ناققحم  زا  یناسک  هلمج  زا  و  رگید ، یخرب  اما  دوشیم . عقاو  دـحا  هوک  لامـش  رد  هک  دـننادیم  گنر 
رـس تشپ  هقطنم  نیا  ياهغاب  فرط  هب  ار  تلافـسآ  هداج  هک  یناسک  تسار  تسد  رب  لیلخ و  هقطنم  يادتبا  رد  هک  تسایهوک  روث  لبج 

. تسا هتفرگ  رارق  دنراذگیم 
نیا زا  کی  ره  اریز  درادن ؛ دوجو  ینادنچ  توافت  رظن  ود  نیا  نایم  هدنراگن ، هاگدید  زا 
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دهاوخن یتوافت  هجیتن  مینادب  مرح  زرم  هک  ار  مادک  ره  يور  نیمه  زا  دراد و  رارق  يرگید  تازاوم  رد  هدش ، هراشا  اهنادب  هک  يدـنلب  ود 

مسر رتمولیک  عاعـش 8  هب  هنیدـم و  يزکرم  طاقن  تیزکرم  اب  هک  تفرگ  دـنهاوخ  رارق  ییـضرف  هریاد  طخ  يور  رب  اهنآ  يود  ره  تشاد و 
. دوشیم

ياهشخب ات  دوش  ضرف  رتعیـسو  یکدنا  مرح  هریاد  هک  دـباییمن  نیا  يارب  یهقف  ای  یقطنم و  ای  یـسدنه  یعنام  چـیه  نینچمه  هدـنراگن 
دوشیم عقاو  رهش  زکرم  تمس  رد  هک  ار  يداو  نیا  زا  ییاهتمسق  نینچمه  ءادیب و  یقرـش  زرم  تاقیم و  دجـسم  زا  ار  قیقع  يداو  ینایم 

رد هتبلا  تسا . تکرب  لومـش  ندـیزگ و  تنوکـس  تلیـضف  نآ  و  زیچ ، کی  رد  رگم  تسا  رتکیدزن  مه  طایتحا  هب  دوخ  نیا  دریگرب . رد 
رگید ياهبنج  اب  رما  نیا  تسا و  مدرم  رب  عیـسوت  شیاشگ و  یعون  مرح  هقطنم  ندرک  ضرف  رتعیـسو  دوش  هتفگ  تسین  رود  مه  دروم  نیا 
تسا یکرابم  يداو  دوشیم - زاغآ  تاقیم  هقطنم  زا  هک  نامه  قیقع - يداو  ثیداحا ، یخرب  قبط  رب  نینچمه  دراد . يراگزاس  طایتحا  زا 

تمحر هک  نآ  هژیو  هب  دـشاب ، هرهبیب  یگژیو  نیا  زا  نآ  فارطا  و  كراـبم ، يداو  یناـیم  هقطنم  اـهنت  تفگ  ناوـتیمن  يوـس  رگید  زا  و 
. تساهنیا همه  زا  رتارف  دنوادخ 
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. یبنلا دجسم  مود : لصف 

دمآرد

چیه دنام و  یقاب  تشاد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر  راگزور  هب  هک  تیعضو  نامه  رب  رکبوبا  نارود  رد  یبنلا  دجسم  هک  میتفگ  رتشیپ 
راگزور ات  هک  دش  زاغآ  باطخ  نب  رمع  راگزور  زا  یبنلا  دجسم  ياهيزاسون  اههعسوت و  هکلب  تفریذپن ، تروصنآ  رد  يرییغت  ای  هعسوت 

. تسا هتفای  همادا  رضاح 
دهاوخ هدرتسگ  یفیلأت  دنمزاین  راک  نیا  میزادرپب ، نونکات  نیشیپ  ياههدس  رد  یبنلا  دجسم  هعسوت  خیرات  تایئزج  حرـش  هب  میهاوخب  رگا 

. دوب دهاوخن  تسا  هدنکارپ  خیرات  ياهباتک  رد  هک  یبلاطم  رارکت  زا  شیب  يزیچ  دیاش  تشگ ، دهاوخ  مهارف  هچنآ  نیا ، رب  نوزفا  دوب و 
، هتخادرپ عوضوم  نیا  هب  ياهنوگهب  ای  هدش و  فیلأت  نآ  ياههعسوت  اهيزاسون و  یبنلا و  دجسم  هرابرد  هک  ار  ییاهباتک  هدمع  هدنراگن 
زاجیا و نانچ  رگید  یعطقم  هرابرد  هتخادرپ و  تایئزج  حرـش  هب  لیـصفت  هب  خـیرات  زا  یعطقم  هرابرد  اـهباتک  نیا  زا  یخرب  تسا . هدـید 
زا يرایـسب  تسا  نکمم  هک  دناهتفرگ  شیپ  رد  ییاهیـسیون  زارد  مه  رگید  یخرب  تسا . هتـساک  رثا  ییآراک  زا  هک  هتفرگ  شیپ  راصتخا 

ياهچخیرات بلاق  رد  ار  صوصخ  نیا  رد  مزال  ياهیهاگآ  هدیکچ  دید  بسانم  هدنراگن  يور  نیمه  زا  دشابن . زاین  نادب  ار  ناگدـنناوخ 
زا ًابلاغ  هک  ار  عبانم  رد  دوجوم  تاعالطا  هدمع  دراذگ و  رایتخا  رد  رصتخم 
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يزاتشیپ راختفا  لاح  نیع  رد  تساهداد و  حیجرت  ار  یخرب  ذخآم ، عبانم و  هب  هعجارم  رد  فلؤم  هتبلا  دهن . يور  ارف  دناهتفرگ  زین  رگیدمه 

. دنادیم ناینیشیپ  ِنآ  زا  ار  هصرع  نیارد 
، دراد دوجو  هنیمز  نیا  رد  ناوارف  ییاهیهاگآ  عبانم  رگید  رد  هک  يور  نآ  زا  ار ، دهف  کلم  نارود  ات  ياههعـسوت  هرابرد  ثحب  هدنراگن 

نایم هب  يرتشیب  طسب  حرـش و  هدـش ، هتخادرپ  نادـب  رتمک  هک  لیلد  نادـب  دـهف ، کلم  نارود  هعـسوت  هراـبرد  هدرک و  رازگرب  راـصتخا  هب 
. تسا هدروآ 

: دیراد يور  شیپ  ار  نآ  هب  هتسباو  نکاما  رصانع و  یبنلا و  دجسم  هعسوت  تیعضو و  زا  ياهچخیرات  لصف ، نیا  رد  کنیا 

یبنلا دجسم  دودح 

: درک صخشم  نینچ  ناوتیم  شاهرود  نیتسخن  رد  ار  یبنلا  دجسم  دودح 
، هدش هدیـشک  برغ  هب  قرـش  زا  يوبن ، ربنم  زا  رتشیب  یکدـنا  ای  عارذ  کی  هلـصاف  رد  رـضاح  لاح  رد  هک  یگنر  درز  نیـسم  ياههدرن  - 1

. دهدیم ناشن  ادخ ، ربمایپ  نارود  رد  ار  یبنلادجسم  هلبق ) تمس   ) یبونج راوید  ياج 
ینایم و نحصرب  فرشم  دوشیم و  عورش  اسنلا  باب  يوزاب  رانک  زا  هک  ینامثع  دیجملادبع  ناطلس  ترامع  یلامش  علض  ياههناوتـسا  - 2

. دهدیم ناشن  نآ  تسخن  نارود  رد  ار  یبنلا  دجسم  لامش  تمس  راوید  ياج  هدش ، فیدر  برغ  هب  قرش  زا  یبنلا  دجسم  فقس  نودب 
رد هک  ینوتس  نیمجنپ  اب  هدش و  عقاو  حیرض  نورد  رد  هزورما  هک  هتشاد  رارق  ییاج  رد  شخیرات ، زاغآ  رد  یبنلا  دجسم  یقرـش  راوید  - 3

. دراد هلصاف  عارذ  راهچ  دوشیم  عقاو  ربنم  تسار  تمس 
نیتسخن يالاب  رب  دـناهدش و  فیدر  بونج  هب  لامـش  زا  هک  تسا  ینوتـس  فیدر  نامه  هزورما  یبنلا ، دجـسم  یبرغ  راوید  یلبق  ياـج  - 4
نیمجنپ تازاوم  رد  اهنوتس  نیا  مالـسلا .» هیلع  یبنلا  دجـسم  ّدح  : » تسا هتـشون  هدش  يراک  الط  هدش و  هدیـشارت  یقاط  لخاد  رد  نوتس ،

. دنراد رارق  يوبن  ربنم  برغ  تمس  نوتس 
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. تساراد ار  نآ  ماکحا  تسا و  دجسم  وزج  دوش  هدوزفا  یبنلا  دجسم  تحاسم  هب  اهدعب  هچ  ره 

نیمه زا  دوب و  یصقألا  دجسم  تمس  هب  ناناملسم  هلبق  تخاس ، ار  دجـسم  راب  نیتسخن  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  یماگنه 
هلبق رییغت  زا  سپ  اما  داد . رارق  دندشیم  هدوشگ  بونج  قرش و  برغ ، تمس  هب  هک  رد  هس  دجسم  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  يور ،

زا رگید  يرد  تخاس و  دودسم  دشیم  زاب  بونج  تمس  هب  هک  ار  يرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  مارحلا ، دجـسم  هب  یـصقألا  دجـسم  زا 
. دوشگ لامش  تمس  ینعی  دیدج ؛ هلبق  لباقم  تمس 

: تسا هدوب  رارق  نیا  زا  نیتسخن  راگزور  رد  یبنلا  دجسم  ياهرد  تیعقوم 
. تسا هتفرگ  رارق  ینونک  یبنلا  دجسم  لخاد  رد  دنیوگ ، لیربج  باب  یبنلا و  باب  نامثع ، لآ  باب  ار  نآ  هک  یقرـش ، باب  میدق  ياج  - 1

هدنام عارذ  جنپ  ای  راهچ  ًابیرقت  دیوریم ، شیپ  یبونج  یلامش  یطخ  يور  دیوشیم و  دراو  دجـسم  هب  ینونک  لیربج  باب  زا  هک  یماگنه 
. تسا یقرش  باب  میدق  ياج  دوش ، مامت  يوبن  هرجح  یلامش  علض  هک  نیا  هب 

مان همحرلا » باب   » دوشیم هدوشگ  نوریب  هب  تمـس  نیا  زا  هک  یهاگرد  هزورما  هدـشیم و  هدـیمان  هکتاـع  باـب  میدـق  رد  یبرغ  باـب  - 2
هک ینوتس  تازاوم  هب  نوچ  دینکیم  تکرح  قرش  تمـس  هب  میقتـسم  دیوشیم و  دراو  یبنلادجـسم  هب  همحرلا  باب  زا  هک  یماگنه  دراد .

هیلع هللا  یلصادخ  لوسر  هک  تسا  یبرغ  باب  نیشیپ  ياج  نامه  نآ  دیسریم ، تسا  هتشون  مالـسلا » هیلع  یبنلا  دجـسم  دح   » نآ يالاب  رب 
. دوب هدوشگ  علض  نیا  راوید  رد  هلآ  و 

هللا یلصربمایپ  يالصم  نایم  هلـصاف  رد  هلبق و  تمـس  راوید  یقرـش  همین  رد  دناهتفگ  ورمع  لآ  باب  ار  نآ  هک  یبونج  باب  ای  هلبق  باب  - 3
هدوب نیزورما  حیرـض  برغ  بونج  هشوگ  دـناهتفگ ، ناخّروم  هک  نانچ  نآ ، قیقد  ياـج  اـًلامتحا  هتـشاد و  رارق  يوبن  هرجح  هلآ و  هیلع و 

. تسا
راوـید زا  رگید  يرد  تسب و  ار  تمـس  نیا  ِرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوـسر  مارحلا ، دجـسم  هب  یـصقألا  دجـسم  زا  هـلبق  رییغت  زا  سپ 

. دوشگ یلامش 
نیا میدق  ياج  دوب . هدش  هدوشگ  هلبق  رییغت  زا  سپ  یبونج و  باب  لباقم  رد  تسرد  باب  نیا  دش ، هتفگ  هک  هنوگنامه  یلامـش ، باب  - 4

. تسا یبنلا  دجسم  فقس  نودب  یلخاد  نحصنیتسخن  رب  فرشم  ياهطقن  باب 
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هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  بارحم 

هک یـسک  نیتـسخن  هتـشادن و  دوجو  یبارحم  نیدـشار ، ياـفلخ  نارود  نینچمه  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  نارود  رد  یبنلادجـسم ، رد 
يزاسون رد  نیرظانلا » ۀهزن   » رد یجنزرب  و  لئاوا »  » رد یطویس  لقن  ربانب  تسا . زیزعلادبع  نبرمع  تخاس  دجسم  نیا  رد  هریادمین  یبارحم 

. داد ماجنا  ار  راک  نیا  ق . ات 91 ه . لاس 88  هب  کلملادبع  نب  دیلو 
. تسا يابتیاق  فرشا  نارود  يزاسون  زا  هدنامیقاب  دراد . دوجو  یبنلا  دجسم  رد  نونکا  هک  یبارحم 

هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  زامن  ياهلحم 

دـیتسیاب و بارحم  برغ  فرط  رد  رگا  تسا . عقاو  ینونک  بارحم  هریادمین  برغ  تمـس  رد  لحم  نیا  هبعک : هب  ور  ربمایپ  زامن  لـحم  - 1
کی عارذ و  يوبن 14  ربنم  امـش و  ناـیم  دـیهد و  رارق  دوخ  پچ  تمـس  رد  ار  بارحم  دـیتسه  هلبق  هب  ور  هک  یلاـح  رد  رگید  تراـبع  هب 

. تسا هدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر  زامن  لحم  هک  دیاهتفرگ  رارق  ییاج  رد  دشاب  هلصاف  بجو 
تیب هلبق  هب  ور  هلآ  هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر  زامن  لحم  میهاوخب  رگا  یـصقألا : دجـسم  هب  ور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  زامن  لحم  - 2
نوچ میوریم و  شیپ  لامش  تمس  هب  ور  هشیاع و  نوتـس  هب  تشپ  مینک ، صخـشم  تسا - هدوب  هلبق  هام  هدفه  ای  هدزناش  هک  ار - سدقملا 
ّلحم ناخّروم ، تیاور  هب  هک  میاهداتـسیا  ياهطقن  رد  تفرگ  رارق  ام  تسار  هناش  لباقم  رد  باب  نیا  میدیـسر و  لـیئربج  باـب  تازاوم  هب 

. تسا هدوب  سدقملا  تیب  هب  ور  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  زامن 
نیا راوج  رد  يزور  دنچ  هلبق  رییغت  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هشیاع : نوتس  ترواجم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  زامن  لحم  - 3

. تسا هدومرف  رایتخا  زامن  يارب  ار  میتخادرپ ) نادب  فیدر 1  رد  هک  نامه   ) رگید یلحم  ًادعب  هدرازگ و  زامن  نوتس 

یبنلا دجسم  یخیرات  ياهنوتس 

نیزگیاج هدش و  هتخاس  ینامثع  دیجملادبع  نارود  رد  دوشیم  هدید  نآ  یبونج  شخب  رد  یبنلا و  دجسم  رد  هک  ییاههناوتسا  ای  اهنوتس 
نارود رد  هک  هدیدرگ  ییاهنوتس 
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ياهنوتـس میربیم و  مان  یبنلا  دجـسم  ياهنوتـس  زا  یتقو  نیاربانب ، تسا . هدوب  تخرد  هنت  زا  هتـشاد و  دوجو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 

. مینکیم صخشم  تسا  هتشاد  دوجو  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  راگزور  رد  هک  ار  ییاهنوتس  ياج  عقاو  رد  مینایامنیم  ار  ینونک 
هدمآ نایم  هب  نخس  نآ  هرابرد  هتفرگ و  رارق  يدادخر  روحم  یخیرات  نوتم  رد  نوتس  تشه  یبنلا  دجسم  ياههناوتسا  ای  اهنوتس  نایم  رد 

: زا دنترابع  اهنوتس  نیا  تسا .
. تسا هدرازگیم  زامن  نآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر  هک  تسا  ییاج  ناشن  رطعم ، ای  وبشوخ  هناوتسا  هقّلخم : نوتس  - 1

لوسر هک  مدید  دوخ  نم  تفگ : دندیسرپ  هراب  نیا  رد  وا  زا  نوچ  درازگب . زامن  نوتس  نیا  راوج  رد  دادیم  حیجرت  هتسویپ  عوکا  نب  ۀملس 
. دناوخیم زامن  ناکم  نیا  رد  هتسویپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلصادخ 

رد تـسا  رتـهب  ار  بـجاو  زاـمن  اـما  تـسا ، هـقلخم  نوتـس  راوـج  بحتـسم ، ِزاـمن  ندرازگ  يارب  ناـکم  نیرتـهب  دـیوگ : سنا  نـب  کـلام 
. دناوخ تعامج  ياهفصنیتسخن 

رب هقّلخملا » ۀناوطسالا   » مان هدیدرگ و  بارحم  وزج  نآ  زا  یشخب  هدش و  هدیشک  ولج  هب  هلبق  تمس  هب  يرادقم  هقلخم  نوتس  تسا  ینتفگ 
. تسا هتشون  نآ  يالاب 

اج نآ  زا  تسا . هلبق  تمس  زا  نوتس  نیموس  نینچمه  حیرض و  زا  نوتس  نیموس  يوبن ، ربنم  زا  نوتس  نیموس  نوتس  نیا  هشیاع : نوتـس  - 2
ۀناوطسا  » زین نآ  رگید  ياهمان  زا  یکی  دناهدیمان . مه  نیدهاجملا » ۀناوطـسا   » ار نآ  دندوسآیم ، نوتـس  نیا  راوج  رد  هنیدم  نارجاهم  هک 

رس رب  دنتسنادیم  ار  نوتـس  نیا  راوج  رد  زامن  تلیـضف  مدرم  رگا  : » دیوگیم هک  هدیـسر  یثیدح  هشیاع  زا  هک  يور  نآ  زا  تسا ، هعرقلا »
. دندرک طابنتسا  ار  نآ  دوخ  مدرم ، اهدعب  دوب و  هدرکن  صخشم  ار  نوتس » نیا   » زا دوصقم  هشیاع  هتبلا  دندزیم ». هعرق  رگیدمه  اب  نآ 
فرط هب  هلبق  فرط  زا  نیمود و  ربـنم  فرط  هب  حیرـض  زا  سکع  هـب  نیمراـهچ و  حیرـض  فرط  هـب  ربـنم  زا  نوتـس ، نـیا  هبوـت : نوتـس  - 3

؛ دوخ هلیبق  نانامیپمه  دوس  هب  هک  يراک  زا  سپ  هبابلوبا  هچ ، دـناهدیمان ؛ زین  هبابلوبا » هناوتـسا   » ار نوتـس  نیا  تسا . نوتـس  نیموس  فلاخم 
تفایرد ار  شیوخ  راک  ندوب  هانگ  نادجو  مکح  هب  هک  نآ  زا  سپ  داد و  ماجنا  هظیرق  ینب  ینعی 
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هعسوتلا ۀّصق  صریوصت 251 
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زاب ار  دوخ  تسا  هدرکن  زاب  نوتس  زا  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  ات  درک  دای  دنگوس  تسب و  نوتـس  نیا  هب  ار  دوخ  درک ، هبوت  نآ  زا  و 
نیا رد  دهدب . تسد  زا  ار  دوخ  ییانیب  ییاونش و  دوب  کیدزن  دش و  فیعض  هکنآ  ات  دنام  ناکم  نیا  رد  زور  هنابـش  هد  رب  نوزفا  وا  دنکن .
راک ماجنا  زا  سپ  دوشگیم و  دوب  هتـسب  نوتـس  هب  هک  ار  شنامـسیر  هرگ  درم  نآ  رتخد  دشیم  تجاح  ياضق  ای  زامن  تقو  هاگره  تدم 

رب یحو  دوب  هملسّما  هناخ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هک  یلاح  رد  ناهاگرحس  زور ، دنچ  تشذگ  زا  سپ  دزیم . هرگ  ار  نآ  راب  رگید 
ناتـسد اب  دمآ و  دجـسم  هب  یحو  نیا  لوزن  یپ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  تسا . هتفریذپ  هبابلوبا  هبوت  هک  دش  لزان  ترـضح  نآ 

. درک زاب  نوتس  زا  ار  هبابلوبا  دوخ 
هب هلبق ، تمس  رد  نآ ، راوج  رد  حبصزامن  زا  سپ  نینچمه  دناوخیم و  نوتس  نیا  راوج  رد  ار  دوخ  هلفان  اهدعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 
هاـگ هب  دنتـشادن  نتفخ  يارب  دجـسم  زج  ییاـج  هـک  یناـگناخیب  ناتـسدیهت و  ناـیاونیب و  نـینچمه  تـخادرپیم . تداـبع  زاـین و  زار و 
لزان وا  رب  بش  ار  هچنآ  دمآیم و  نانآ  نایم  هب  زامن  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دندشیم و  عمج  نوتس  نیا  فارطا  رد  حبـصزامن 

. تخادرپیم وگو  تفگ  هب  نانآابو  دومرفیم  توالت  ناشیا  رب  دوب  هدش 
هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دنیوگ : تسا . يوبن  هرجح )  ) حیرض هرجنپ  هب  هدیبسچ  هبوت و  نوتس  قرش  تمس  رد  نوتس  نیا  ریرس : نوتس  - 4
رانک رد  تخت  نیا  زین  هاگ  درکیم . تحارتسا  نآ  رب  ترضح  دشیم و  هتـشاذگ  نوتـس  نیا  کیدزن  هک  تشاد  امرخ  ياههخاش  زا  یتخت 

. دشیم هداد  رارق  هبابلوبا  نوتس 
هب هدیبسچ  دراد و  رارق  ریرـس  نوتـس  لامـش  رد  هدش ، هدیمان  زین  بلاطیبا  نب  یلع  هناوتـسا  هک  نوتـس  نیا  ینابهگن :)  ) سرحم نوتـس  - 5

لوسر عجضم  ینونک ، لحم  نآ و  هلصاف  رد  نینچمه  درازگیم و  زامن  لحم  نیا  رد  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  دنیوگ  تسا . حیرض 
تظاـفح هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  زا  تسـشنیم و  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هناـخ  هاـگرد  ناـمز  نآ  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ 

. درکیم
. دنرازگیم زامن  هناوتسا  نیا  راوج  رد  زین  هنیدم  ناریما 

. دراد رارق  رهطم  حیرض  هب  هدیبسچ  نآ  لامش  رد  مالسلا و  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هناوتسا  تشپ  رد  نوتس  نیا  اهتأیه :)  ) دوفو نوتس  - 6
« هدـالقلا سلجم   » ار ناـکم  نیا  درکیم . رادـید  برع  ياـهتأیه  اـب  تسـشنیم و  نوتـس  نیا  راوـج  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  ربماـیپ 

نارس و دندیمانیم و 
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. دنتسشنیم اج  نآ  هباحصناگرزب 

حیرـض و ِیلامـش  یبرغ و  علـض  ود  نایم  هشوگ  رد  دـناهتفگ و  مه  لیئربج  ماقم  ار  هناوتـسا  نیا  حیرـض :) هشوگ   ) ربقلا ۀـعبرم  نوتـس  - 7
. تسا هدش  عقاو  تسا  حیرض  هب  هدیبسچ  هک  دوفو  نوتس  حیرض و  یلامش  علض  نایم  رتقیقد  تروصهب 

رد نیا  تشپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دـشیم و  زاب  اج  نیا  زا  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هناـخ  ِرد  هک  تسا  هدرک  تیاور  ملـسم  نب  ناـمیلس 
تیب لها  امـش  زا  ار  یکاپان  تسا  هتـساوخ  دنوادخ  تیب ، لها  يا  امـش  رب  مالـس  : » دومرفیم تفرگیم و  ار  رد  بوچ  راهچ  داتـسیایم و 

.« درادب ناتکاپ  یمامت  هب  دنک و  رود 
رازگزامن نوچ  هک  تسا  یبارحم  نآ  رد  تسا و  عقاو  لامش ، تمس  زا  ارهز ، همطاف  ترضح  هناخ  تشپ  رد  نوتـس  نیا  دجهت : نوتـس  - 8

. دوشیم عقاو  وا  پچ  تمس  رد  لیئربج  باب  نامه  ای  نامثع  باب  دتسیاب  نآ  تمس  هب 

هضور ربنم و 

هناخ و نایم  : » دومرف هک  تسا  هدـش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  يراخب  حیحـصو  ملـسم  حیحـصرد  هضور : ربنم و  لیاضف 
ربنم و  دراد ...« : ياهلابند  نینچ  ثیدـح  وا ، تیاور  رد  هدرک و  تیاور  ار  ثیدـح  نیمه  يراخب  تسا ». تشهب  ياهغاب  زا  یغاـب  نم  ربنم 

.« تسا نم  ضوح  زارف  رب  نم 
.« تسا تشهب  ياهرهن  زا  يرهن  يور  رب  نم  ربنم  و  دومرف ...« : هک  تسا  هدرک  تیاور  حیحصلاجر  قیرط  زا  دمحا 

سک ره  : » دومرف هک  دـنکیم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  زا  ًاعوفرم  هک  تسا  هدرک  تیاور  هبلعث  نب  ۀـماماوبا  زا  هقث  یلاجر  زا  یئاسن 
وا رب  مدرم  همه  ناگتشرف و  ادخ و  تنعل  دنک ، دوخ  نآ  زا  ار  رگید  یناملـسم  لام  نآ  هلیـسو  هب  ات  دروخب  غورد  يدنگوس  مربنم  نیا  دزن 

.« تفریذپ دهاوخن  وا  زا  ینیزگیاج  هرافک و  چیه  دنوادخ  دوب و  دهاوخ 
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هک  تسا  هدش  لقن  رباج  زا  یعوفرم  تیاور  زین  دوواد  یبا  ننس  رد 

، زبس یکاوسم  ندروآ  گنچ  هب  يارب  دنچ  ره  غورد ، يدنگوس  نم  ربنم  نیا  دزن  سک  چیه  »
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.« دوش بجاو  وا  رب  شتآ  ای  دشاب - شتآ  رد  شیاج  هک  نآ  رگم  دروخن 

نخس نوچ  تفگیم و  نخس  هداتسیا  هبطخ  داریا  هاگ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هک  تسا  هدمآ  یمراد  دنسم  رد  ربنم : شیادیپ  ناتساد 
هللا یلصربمایپ  هک  نانچ  دندناشن ، نیمز  رد  دندروآ و  امرخ  هنت  ياهعطق  ببس  نیمه  هب  درکیم . هتسخ  ار  وا  نداتسیا  دیـشکیم ، ازارد  هب 

ار ترـضح  دمآ و  هنیدم  هب  دراو  هزات  يدرم  راب  کی  دزیم . هیکت  نادـب  دـشیم  ینالوط  هبطخ  نوچ  نتفگ ، نخـس  ماگنه  هب  هلآ  هیلع و 
ار وا  شیاسآ  بابـسا  هک  مهد  ماجنا  يراک  دّـمحم  يارب  هچناـنچ  منادـب  رگا  تفگ : دـندوب  شنوماریپ  هک  یناـسک  هب  دـید . لاـح  نیا  رد 
نآ زارفرب  دـهاوخب  هاـگره  دنیـشنب و  نآ  رب  دـهاوخب  هاـگره  هک  مزاـسیم  یهاگنتـسشن  وا  يارب  درازگ ، دـهاوخ  ساپـس  ارم  دروآ  مهارف 

. دزیخرب
. دنروایب ار  وا  دومرف  ربمایپ  دیسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هب  ربخ 

. دوش هتخاس  هلپ  راهچ  ای  هس  يربنم  داد  روتسد  يو  دندروآ و  ار  درم  نآ 
هزات ربنم  غارس  هبو  تشاذگاو  دزیم  هیکت  نآ  رب  رتشیپ  هک  ار  تخرد  هنت  نآ  نوچ  تفای . رتتحار  ار  ربنم  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 

. دمآرد هلان  هب  هدام  يرتش  ناسهب  تخرد  هنت  نآ  تفر ،
. دوب هدش  هتخاس  یلگنج  زگ  ناتخرد  بوچ  زا  ربنم  نآ  هک  دناهدرک  تیاور 

، دز هلان  دـشاب  هدرک  مگ  هچب  هک  يرتش  ناسهب  تخرد  هنت  نآ  نوچ  هک  تسا  هدـش  لقن  دیعـسوبا  زا  ییحی  باتک  رد  اـمرخ : هنت  نآ  هلاـن 
هیلع و هللا  یلـصربمایپ  سپ  دش . شوماخ  شاهلان  ماگنه  نیا  رد  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  نآ  تفر ، شغارـس  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 

. دنراپسب كاخ  هب  ار  نآ  دننکب و  یلادوگ  دومرف  هلآ 
هدرپس كاخ  هب  ربنم  قرـش  تمـس  رد  ياهطقن  رد  دـناهتفگ  مه  یخرب  دـش . نفد  ربنم  ریز  رد  هنت  نیا  هک  تسا  هدـمآ  هلابز  نبا  باـتک  رد 

. دش
. تشاد هلپ  هس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  يارب  هدـش  هتخاـس  ِربنم  هک  دراد  دوجو  نآ  زا  یکاـح  يربخ  ملـسم  رد  ربـنم : لیامـش  لـکش و 

نارود رد  رکبوبا  داتـسیایم . موس  هلپ  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تشاد . هلپ  هس  یناقوف  هاگنتـسشن  زج  هب  ربنم  دـیوگیم : يرید  لاـمک 
داریا هاـگ  هب  شیوخ  ییاورناـمرف  نارود  رد  رمع  تشاذـگیم . لوا  هلپ  يور  ار  دوـخ  ياـهاپ  تسـشنیم و  مود  هلپ  رب  دوـخ  ییاورناـمرف 

زین نامثع  تشاذگیم . نیمز  يور  ار  دوخ  ياهاپ  تسشنیم و  لوا  هلپ  رب  هبطخ ،
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لوـسر رتـشیپ  هک  اـج  ناـمه  ینعی  تسـشن ؛ ربـنم  زارفرب  نآ  زا  سپ  اـما  درک ، لـمع  رمع  هویـش  هب  دوـخ  ییاورناـمرف  لوا  لاـس  شـش  رد 

. دوب هتسشن  هلآ  هیلع و  هللا  یلصادخ 
، همه نیا  اب  تسا . هدش  يزاسون  راب  تشه  دودح  هتفرگ و  رارق  ناگفیلخ  ناهاش و  ناوارف  مامتها  هجوت و  دروم  خیرات  لوط  رد  يوبن  ربنم 

ربنم نیزورما  ياج  تفگ  ناوتیم  هک  ياهنوگهب  دـش ، هداد  رارق  دوخ  نیـشیپ  ياـج  رد  ربنم  دجـسم ، ياههعـسوت  اـهيزاسون و  ماـمت  رد 
نایم  » ِثیدح يوبن : هضور  « (1) . » تسا هتشاد  رارق  نآ ، شوح  لوح و  رد  ای  نآرد ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ربنم  هکتسا  ییاج  نامه 

ناخّروم و تسا . هدش  لقن  يراخب  حیحـصو  ملـسم  حیحـصرد  هک  تسا  فیرـش  یثیدـح  تسا » تشهب  ياهغاب  زا  یغاب  نم  ربنم  هناخ و 
هک هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هناخ  ربنم و  نایم  تسا  ياهدودـحم  تشهب ) غاـب   ) يوبن هضور  هک  دـنراد  رظن  قاـفتا  نیا  رب  ناـملاع  رتشیب 

. دراد دوجو  توافتم  ییاههاگدید  هدودحم  نیا  قیقد  نییعت  هرابرد  اما  تسا . هدوب  هشیاع  هناخ  نامه 
، دنتسه نآ  رب  املع  بلغا  ًارهاظ  هچنآ  رتینتفریذپ و  دیوگیم : نیرظانلا  ۀهزن  بحاص 

ربمایپ هب  باطخ  ینز  دـیوگ : رباج  هک  تسا  هدـمآ  يراـخب  حیحـص  رد  میناوخیم : نینچ  ربنم  هراـبرد  هعـسوتلا ص 214  ۀـصق  رد  اما  - 1
ربمایپ مراد . راجن  یمالغ  نم  هک  ارچ  دینیـشنب ؟ نآ  رب  هک  مزاـس  مهارف  ناـتیارب  يزیچ  دـییامرفیم  هزاـجا  اـیآ  تفگ : هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

. يزاسب ار  ربنم  یناوتیم  یتساوخ  رگا  دومرف : وا  خساپ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
نیا اب  دـنام ، عضو  نامه  رب  زین  نیدـشار  يافلخ  راگزور  رد  تشاد  هلپ  هس  هک  ربنم  نیا  دـش . هتخاـس  مالـسا  رد  هک  دوب  ربنم  نیتسخن  نیا 

هلپ رب  رمع  تفرگیم ، رارق  مود  هلپ  رب  رکبوبا  داتـسیایم ، موس  هلپ  رب  نتفگ  نخـس  هاـگ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هک  تواـفت 
. دش هلپ  ُهن  ياراد  ربنم  نیا  دیسر  نایفس  یبا  نب  ۀیواعم  هب  تموکح  هک  اهدعب  اما  درکیم . نینچ  زین  نامثع  داتسیایم و  نییاپ 

زا كراـنا  ود  هک  داتـسرف  یبنلا  دجـسم  هب  يربـنم  نمی  ياورناـمرف  رفظم  کـلم  ق . لاـس 654 ه . رد  یبـنلا ، دجـسم  يزوس  شتآ  زا  سپ 
هک داتسرف  دجسم  يارب  یبوچ  يربنم  رصم  ياورنامرف  سربیب  رهاظ  ق . لاس 664 ه . رد  دنام و  دجسم  رد  لاس  هد  ربنم  نیا  تشاد . لدنص 

دیؤم کلم  ق . لاس 822 ه . رد  درک . ادها  دجـسم  هب  ون  يربنم  قوقرب  رهاظ  ق . لاس 797 ه . رد  اهدـعب  تشاد . هگنل  ود  يرد  هلپ و  تفه 
رد هک  نآ  ات  دـنتخاس . رگید  يربنم  دوخ  هنیدـم ، مدرم  سپ  نآ  زا  تخوس و  ق . لاس 886 ه . قیرح  رد  هک  درک  ادها  رگید  يربنم  خـیش 

نیا رد  دنام و  ق . لاس 999 ه . ات  ربنم  نیا  درک . ادها  دجـسم  هب  دوب  هدش  هتخاس  گنـس  زا  هک  ون  يربنم  يابتیاق  ناطلـس  ق . لاس 888 ه .
ربنم دش و  هدرب  ابق  دجسم  هب  يابتیاق  ربنم  اهدعب  دیدرگ . نیزگیاج  دوب  هدش  هتخاس  رمرم  گنس و  اب  هک  دارم  ناطلس  ییادها  ربنم  اب  نامز 

« مجرتم دراذگیم «..  شیامن  هب  ار  یمالسا  رنه  ییابیز  تقد و  هک  تسا  ینامثع  دارم  ناطلس  ییادها  ربنم  نامه  یبنلا  دجسم  ینونک 
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رگید علـض  يزاوم  زین  یبونج  شخب  رد  ربنم و  يزاوم  بونج ) ای  هلبق  شخب   ) یبنلا دجـسم  ییولج  شخب  رد  هضور  دودح  هک  تسا  نیا 

«(1) . » دشابن يوبن  حیرض  ای  هرجح  يزاوم  تسرد  دنچ  ره  تسا ، ربنم 

یبنلا دجسم  ياههتسدلگ 

يارب ات  دوبن  ياهنذئم  ای  هتـسدلگ  ياراد  نیدشار  يافلخ  نارود  رد  نینچمه  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  راگزور  رد  یبنلا  دجـسم 
. دنور الاب  نآ  رب  ناذا 

رد هک  دوب  زیزعلادبع  نب  رمع  تخاس ، هتسدلگ  دجسم  نیا  يارب  هک  یسک  نیتسخن  نیرظانلا ، ۀهزن  رد  یجنزرب  زین  ناخروم و  هتفگ  هب  انب 
رد وا  داد . ماـجنا  ار  راـک  نیا  ق . ات 91 ه . ياهلاس 88  هعـسوت  نایرج  رد  هنیدم و  رد  کلملادـبع  نب  دـیلو  تموکح  يرازگراک  ماگنه 

. تفای جاور  دجاسم  يارب  هتسدلگ  نتخاس  دعب ، هب  نآ  زا  تخاس . هتسدلگ  راهچ  دجسم  هشوگ  راهچ 
هدوب ریز  حرش  هب  هتسدلگ  جنپ  ياراد  یبنلا  دجـسم  ینامثع ، دیجملادبع  ناطلـس  يانب  رد  ینعی  يدوعـس ؛ نارود  زا  شیپ  يانب  نیرخآ  رد 

: تسا
هدش عقاو  دجسم  برغ  لامش  هشوگ  رد  هدش  فورعم  هیدیجم  هیبشخ و  هیلیکـش ، ياهمان  هب  هک  هتـسدلگ  نیا  برغ : لامـش  هتـسدلگ  - 1

نارود رد  تسا . هدـش  يزاـسون  یناـمثع  دـیجملادبع  ناطلـس  هرود  رد  هتـشاد و  دوـجو  زین  یناـمثع  نارود  زا  شیپ  هتـسدلگ  نیا  تـسا .
لکـش نیرتابیز  اب  ون  ياهتـسدلگ  نآ  ياـج  هب  هتـشادرب و  لـماک  روط  هب  هتـسدلگ  نیا  ياـنب  مرح ، هعـسوت  نیتسخن  ناـیرج  رد  يدوعس و 

. دش هتخاس 
ناطلس ار  هتـسدلگ  نیا  هک  تسا  نآ  هیزیزع  هب  شیراذگمان  تلع  دراد . مان  هیزیزع  هیراجنـس و  هتـسدلگ  نیا  قرـش : لامـش  هتـسدلگ  - 2
ون ياهتسدلگ  هتشادرب و  لماک  روط  هب  ار  هتسدلگ  نیا  زین  يدوعس  نارود  رد  درک . يزاسون  دوخ  تنطلس  نامز  رد  ینامثع  زیزعلادبع 

ياهنوتـس اب  يدـیجم و  ياهانب  وزج  هک  تسا  ضرع  رتم  دودـح 15  لوط و  رتم  هضور 22  داعبا  هعـسوتلا ص 214  ۀصق  شرازگ  هب  - 1
« مجرتم تسا «. هدش  صخشم  صاخ 
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. دناهتخاس نآ  نیزگیاج 

هتسدلگ دوشیم . هدناوخ  مان  نیمه  هب  مه  نونک  ات  دنیوگیم و  یلصا ) هرانم   ) هسیئرلا ةرانملا  ار  هتسدلگ  نیا  قرـش : بونج  هتـسدلگ  - 3
. دوشیم هدید  نآ  رانک  رد  هدش  هیهت  دبنگ  ینوریب  يامن  زا  هک  ییاهریوصت  رد  ًالومعم  هتفرگ و  رارق  دجسم  زبس  دبنگ  راوج  رد 

. تسا هدـش  يزاسون  يزاسزاب و  ق . و 892 ه . ق . 888 ه . ق ،. ياهلاس 886 ه . رد  ینعی  راب ؛ هس  يابتیاق  فرشا  نارود  رد  هتـسدلگ  نیا 
عارذ هب 120  زین  نآ  عافترا  دـیدرگ و  هدافتـسا  گنر  هایـس  ياهگنـس  زا  نآ  تخاس  رد  دـش و  يزاسون  اًلماک  هتـسدلگ  راب ، نیرخآ  رد 

. تسا يابتیاق  نارود  يانب  نیمه  هتسدلگ  ینونک  يانب  تفای . شیازفا  رتم  دودح 60  ینعی 
نیمه یبنلا - دجـسم  هتـسدلگ  دـبنگ و  زا  ق . لاس 1356 ه . هب  دوخ  ياههرامـش  نیزاغآ  رد  هرونملا  ۀـنیدملا  هماـنزور  راـب  نیتسخن  يارب 

. تسا هنیدم  ناشن  هتسدلگ  دبنگ و  نیا  ًابلاغ  هزورما  درک و  هدافتسا  هنیدم  ناشن  ناونع  هب  قرش - بونج  هتسدلگ 
ياهژیو فاـقوا  دـندیمانیم و  اـسؤر  ار  هورگ  نیا  دوب . ناـنذؤم  وزج  ًامـسر  تفگیم ، ناذا  هتـسدلگ  نیا  رد  هک  ینذؤـم  ره  هتـشذگ ، رد 

. دنتشاد
، يربط تیاور  هب  تسا . دجسم  دوجوم  ياهانب  وزج  زین  رضاح  لاح  رد  دنمان و  مالسلا  باب  هرانم  ار  هرانم  نیا  یبرغ : بونج  هتـسدلگ  - 4
هک نآ  دیوگیم : دراد و  رگید  یهاگدـید  هراب  نیا  رد  نوحرف  نبا  اما  تسا . هتخاس  ق . لاس 706 ه . هب  ار  هتسدلگ  نیا  نووالق  نب  رصان 

لالس و نب  ریما  وا  تسارآ . زین  هرقن  الط و  ياهغارچلچ  هب  ار  هتسدلگ  هک  دوب  يریرح  هب  فورعم  يرفظم  روفاک  تخاس  ار  هتـسدلگ  نیا 
کی قمع  ات  هیاپ ، یپ و  يارب  نوچ  دنتـشادرب و  لماک  روط  هب  ار  انب  اهنآ  داتـسرف و  هنیدم  هب  هرانم  نیا  يزاسون  يارب  ار  ردنکـس  نب  ریکب 

هک ار  ناورم  نارود  شرفگیر  راثآ  نینچمه  نانآ  دوب . يرفظم  ياهمهرد  زا  رپ  هک  دنتفای  ناشن  هنیگبآ  نیلافس و  ياهرمخ  دندنک ، تماق 
. دنتفای دشاب ، هدمآ  مهارف  علس  هوک  زا  هک  تسنامیم  نادب  یجنزرب  تیاور  هب  دوب و  هتفرگ  ماجنا  گنر  هایس  ياهگیر  اب 

. تسا يرفظم  روفاک  يانب  نامه  وا - راگزور  ات  نوحرف و  نبا  تیاور  هب  هتسدلگ  نیا  ینونک  يانب 
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رد هرانم  نیا  دـش . يزاسون  يابتیاق  فرـشا  نارود  رد  تشاد  مان  همحرلا  باب  هرانم  هک  یبنلا  دجـسم  یبرغ  هتـسدلگ  برغ : هتـسدلگ  - 5

هتخاس دوب  هیدومحم  هسردم  ناسردـم  هاگتنوکـس  تشاد و  دوجو  دجـسم  راوج  رد  هک  ییارـس  راوید  نمـض  رد  دجـسم و  يانب  جراخ 
. دیدرگ نآ  نیزگیاج  ینونک  نادیم  نحصو و  دش  هدیچرب  ناسردم  يارس  هسردم و  اب  هارمه  يدوعس ، هعسوت  نیتسخن  رد  و  دوب ، هدش 

نینچمه برغ و  لامش  قرش و  لامش  ياههتسدلگ  دوعس  لآ  نارود  ياهيزاسون  اههعسوت و  نایرج  رد  يدوعـس : نارود  رد  اههتـسدلگ 
رتم و هیاپ 17  قمع  اب  مادک  ره  دیدج ، هتـسدلگ  ود  برغ  لامـش  قرـش و  لامـش  ياههتـسدلگ  ياج  هب  هدـیچرب و  همحرلا  باب  هتـسدلگ 

. دش هتخاس  رتم  عافترا 70 
هـشرع ای  هنذئم  ود  رب  زکرمت  اب  هژیو  هب  هتـسدلگ و  ره  فارطا  رد  هدش و  هدافتـسا  اهيروآ  نف  نیرتدـیدج  زا  اههتـسدلگ  نیا  تخاس  رد 

، دـیرگنیم اههتـسدلگ  هب  یتـقو  هک  ياهنوـگهب  تـسا ، هتفریذـپ  تروصیعیدـب  ياـهيزادرپرون  دراد  دوـجو  هتـسدلگ  ره  رد  هـک  يراـنم 
. دنیاسیم نامسآ  رب  رس  هک  دینیبیم  ار  رون  ياهنوتس 

نیـشیپ ياههتـسدلگ  هب  هتـسدلگ  شـش  زیزعلادبع  نبدـهف  کلم  نارود  هعـسوت  نینچمه  يدوعـس و  ياههعـسوت  نایرج  رد  تسا  ینتفگ 
رامـش دـش ، هدـیچرب  یلک  هب  هک  همحرلا  باب  هتـسدلگ  ياهنم  یلبق ، هتـسدلگ  راهچ  باستحا  اب  بیترت  نیدـب  دـش و  هدوزفا  یبنلا  دجـسم 

. دیسر هد  هب  یبنلا  دجسم  ياههتسدلگ 

هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هرجح 

هناخ نیا  درک . انب  امرخ  تخرد  ياههخاش  تشخ و  اب  دجسم ، دننامه  ار ، دوخ  کچوک  هناخ  ربمایپ  هلآ : هیلع و  هللا  یلصادخ  ربمایپ  هناخ 
زا يرگید  دجـسم و  هب  هناخ  برغ  زا  یکی  هک  تشاد  لـفق  نودـب  هگنل  کـی  ِرد  ود  نینچمه  دیـسریم و  نادـب  تسد  هک  هاـتوک  یفقس 

. دشیم هدوشگ  نوریب  هب  نآ  یلامش  علض 
رس هک  يروط  هب  دش ، هدرپس  كاخ  هب  رقحم  هرجح  نیمه  رد  تایح ، دوردب  زا  سپ  ادخ  ربمایپ  رکیپ  هلآ : هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  عجـضم 

يوس هب  شکرابم  ياهاپ  برغم و  تمس  هب  شفیرش 
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لوط هزادنا  هب  یتیاور  هب  بجو و  کی  هناخ  هلبق  تمس  راوید  ات  ترضح  نآ  عجضم  هلصاف  دوب . هلبق  تمس  هب  راوگرزب  نآ  يور  قرش و 

. دوب عارذ  ود  زین  هناخ  یبرغ  علض  تمس  راوید  ات  و  هنایزات ، کی 
هللا یلـصادخ  لوسر  هناش  تازاوم  رد  نفد ، ماگنه  رد  وا  رـس  هک  ياهنوگهب  دـش ، هدرپس  كاخ  هب  ترـضح  نآ  راوج  رد  رکبوبا ، اهدـعب 

. تفرگ رارق  ترضح  نآ  رس  تشپ  هلآ و  هیلع و 
رس تشپ  ياهطقن  رد  ار  وا  دش . هدرپس  كاخ  هب  هناخ  نیمه  رد  هشیاع  هزاجا  اب  وا و  دوخ  تیـصو  ربانب  زین  باطخ  نب  رمع  يدنچ  زا  سپ 

. دریگ رارق  رکبوبا  ياههناش  تازاوم  رد  شرس  هک  دندرپس  كاخ  هب  ياهنوگ  هب  رکبوبا و 
هنیدم رد  دوخ  رازگراک  زیزعلادبع ، نبرمع  هب  شاییاورنامرف  نارود  رد  کلملادبع  نب  دـیلو  دـیلو : نارود  رد  هرجح  يزاسون  بیرخت و 
مادقا يوبن  هرجح  هعسوت  اههرجح و  ای  اههناخ  نیا  بیرخت  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر  نارسمه  ياههناخ  دیرخ  زا  سپ  هک  تشون 

. دنک
ار هناـخ  نیتـسخن  نوچ  تخادرپ . نآ  هراـظن  هب  زین  دوخ  اـههناخ ، بیرخت  ماـگنه  هب  درک و  رداـصار  راـک  نیا  ناـمرف  زیزعلادـبع  نب  رمع 

. تشگ رادیدپ  دوب  هتخیر  ورف  يدح  ات  هک  هناگ  هس  ياهربق  دندرک  بیرخت 
دمحم نب  هَّللادبع  دنک . راک  نیا  رومأم  ار  محازم  دوخ  مالغ  دید  حالـصًادعب  اما  دزادرپب ، اهربق  تّمرم  هب  دوخ  تشاد  دصق  زاغآ  رد  رمع 

هب ییوب  اـج  نآ  رد  مدیـسر ، هریغم  يارـس  دودـح  هب  نوچ  متفر ، نوریب  هناـخ  زا  یناراـب  یبش  رد  دـیوگیم : دـنکیم و  تیاور  لـیقع  نب 
هاگانب مدرک . زاغآ  عجـضم  زا  ار  دوخ  يوج  تسج و  متفر و  دجـسم  هب  سپ  متـشادن . غارـس  ار  شدـننامه  نامز  نآ  ات  هک  دیـسر  مماشم 

نوچ مدینـش ، یـشخ  شخ  يادـصهک  دـییاپن  يرید  اـما  مدرک . مالـس  مدـش و  دراو  تسا . هدـش  بارخ  قرـش  تمـس  زا  نآ  راوید  مدـید 
. دنناشوپب یطابق  ياههچراپ  اب  ار  ربق  تسا  هداد  نامرف  هک  تسا  زیزعلادبع  نب  رمع  مدید  متسیرگن 

: تفگ دمآ و  رد  هرجح  هب  وا  تساوخ . ار  اّنب  نادرو  زیزعلادبع ، نب  رمع  دش  حبصنوچ 
نبمساق دز و  الاب  وناز  ات  ار  دوخ  هماج  زیزعلادبع  نب  رمع  مهاوخیم . کمک  يارب  يدرم 
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ص:253
: دنتفگ دینکیم ؟ هچ  دیسرپ : اهنآ  زا  رمع  دندرک . نینچ  زین  هَّللادبع  نب  ملاس  دمحم و 

وا تساوخ  محازم  دوخ  مالغ  زا  سپ ، میرازآیمن . شیوخ  ناوارف  رامش  هب  ار  ناگتفخ  نیا  ام  هن ، تفگ : مییآ . نورد  هب  وت  اب  میهاوخیم 
. دورب هرجح  لخاد  هب  نادرو  هب  کمک  يارب 

رد وا ، زور  کی  دنکب . زین  ار  یپ  درادرب و  یپ  ات  ار  هناخ  ياهراوید  دوب  هدرک  رومأم  ار  نادرو  زیزعلادـبع  نب  رمع  هک  تسا  هدـش  تیاور 
هب ور   ] دوب اج  نآ  هک  هَّللادیبع  نب  هَّللادبع  تساخرب . هتفشآ  ناشیرپ و  رمع  دیشک . رانک  ناساره  هاگان  دوب  لوغـشم  دوخ  راک  هب  هک  یلاح 
یپ زا  یـشخب  راچان  هب  هتفرگن و  ياج  هرجح  زا  هیواز  نیا  رد  هک  تسا  باـطخ  نب  رمع  تدـج  ياـهاپ  اـهنیا  سرتم ، تفگ : درک و ] رمع 

. ناشوپب ياهدید  ار  هچنآ  تفگ : نادرو  هب  زین  رمع  دناهدنک . ربق  يارب  زین  ار  راوید 
ییاپ راک ، يانثا  رد  دـنتخادرپ و  اـنب  دـیدجت  هب  دـش ، بارخ  هناـخ  راوید  دـیلو  راـگزور  رد  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  هورع  نب  ماـشه 

نآ ياپ  دناهدید  هک  نآ  دـنادب  هک  دـنتفاین  سک  چـیه  اما  دـشاب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  ياپ  دندیـسرت  دـندش و  نارگن  دـندید ،
. تسا رمع  ياپ  طقف  تسین ؛ هلآ  هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر  ياپ  نیا  دنگوس ، دنوادخ  هب  تفگ : هورع  نایم  نیا  رد  تسا . هدوب  ترضح 

. دنکیم دییأت  ار  هورع  تیاور  نیمه  تسا  هدیسر  يراخب  حیحصرد  هک  مه  یتیاور  تسا  ینتفگ 
هدیشارت ِهایس  ياهگنـس  اب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هرجح  زیزعلادبع  نب  رمع  زیزعلادبع : نب  رمع  تسد  هب  نآ  راصح  هرجح و  يانب 

لوط وا  تخاس . تشاد  انب  نیتسخن  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  هناخ  هک  یتحاسم  ناـمه  هب  تسناـمیم و  هبعک  ياهگنـس  هب  هک 
يادنلب نینچمه  دـش . متـشه  هس  عارذ و  کی  شلوط  هک  یقرـش  راوید  رگم  داد  رارق  طاریق  ود  مین و  عارذ و  کی  ار  علـض  ره  ياهراوید 

. دوب عارذ  هدزناپ  تخاس  وا  هک  ییاهراوید 
. دوب لامش  فرط  هب  مجنپ  مراهچ و  ياهعلض  ثلثم  كون  هک  تخاس  یعلض  جنپ  يراصح  هرجح  درگادرگ  رب  سپس  زیزعلادبع ، نب  رمع 

. دنرازگب زامن  نآ  فرط  هب  دنریگ و  هلبق  ار  نآ  مدرم  دوش و  دننامه  هبعک  اب  دابم  هک  داد  رارق  یعلض  جنپ  ار  راصح  نیا  لیلد  نادب  وا 
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ص:254
: دهدیم ناشن  ار  نآ  ینوماریپ  راصح  هرجح و  زا  یتایئزج  ریز  هشقن 

یندم شایع  یلع  نب  میهاربادیس  زا  يراک  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  عجضم  راصح  هرجح و  هشقن 

هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  مرح  حیرض  دبنگ و 

يور شیپ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  عجـضم  ترایز  ماـگنه  دنتـسناوتیم  ناناملـسم  نیزاـغآ ، ياـههرود  رد  حیرـض : نیتسخن 
هچراوید تشپ  رد  ناـنآ  دنتـسیاب . دـشاب ، هتـشاد  دوجو  یعناـم  رهطم  ربق  ناـنآ و  ناـیم  هک  نآیب  عارذ و  هس  یبیرقت  هلـصاف  رد  كراـبم ،

عافترا هب  نیبوچ  یحیرـض  رـصم ، ياورنامرف  سربیب ، رهاظ  ق . لاس 668 ه . رد  دنداتـسیایم . دوب  هتخاس  زیزعلادـبع  نب  رمع  هک  يراصح 
هللا یلصربمایپ  دجهت  لحم  نینچمه  وا  درک . بصن  يوبن  هرجح  لامـش  تمـس  ياهنوتـس  نایم  ار  نآ  تخاس و  ناسنا  دق  ربارب  ود  دودح 

رد یکی  هلبق ، تمـس  رد  یکی  دوشگ ؛ نوریب  هب  رد  هس  نآ ، زا  داد و  رارق  حیرـض  نیا  لـخاد  رد  زین  ار  ارهز  ترـضح  هناـخ  هلآ و  هیلع و 
سپ دوب و  هتفرگ  هزادنا  ق . لاس 667 ه . جح  رد  ار  حیرض  نیا  داعبا  نامسیر  اب  تسد و  اب  دوخ  وا  برغ . تمس  رد  یکی  قرـش و  تمس 

دندش روبجم  نارئاز  نآ ، بصن  نایاپ  زا 
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. دنریگب رارق  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  عجضم  يور  شیپ  تمس  رد  حیرض  نیا  نوریب 

صخـشم يارب  یبنلا  دجـسم  ماب  تشپ  رب  اهنت  تشادـن و  يدـبنگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  عجـضم  حیرـض و  زاغآ ، رد  دـبنگ : نیتسخن 
شخب نیمه  درگادرگ  ناسنا  دق  فصن  عافترا  هب  رجآ  زا  ینیچرود  تسا ، هتفرگ  رارق  عجـضم  حیرـض و  زارف  رب  هک  ماب  زا  یـشخب  ندرک 

. دنک ادج  فقس  ياهتمسق  رگید  زا  ار  نآ  ات  دوب  هدمآ  الاب 
نییاپ رد  دـبنگ  نیا  تخاـس . يدـبنگ  يوبن  هرجح  حیرـض و  زارف  رب  ق . لاس 678 ه . هب  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  یحلاـصنووالق  ناـطلس 
بوچ ياههتخت  زا  یبیکرت  دریگیم . نایم  رد  ار  هرجح  هک  تشاد  رارق  ییاهنوتـس  يور  رب  دوب و  یعلـض  تشه  الاب  رد  یعلـض و  راـهچ 
مهارف بوچ  زا  ینیچرود  یلبق ، ِيرجآ  ِنیچ  راوید  ياج  هب  نآ  درگادرگرب  دادیم و  لیکشت  ار  نآ  نییور  ششوپ  یبرـس ، ياههحفـصو 

. دوب هدش 
لاس  ) دمحم نب  نیسح  نب  نابعش  فرشا  نارود  رد  سپس  دش و  يزاسون  رـصان ، هب  بقلم  نووالق ، دمحم  نب  نسح  نارود  رد  دبنگ  نیا 

. دش تیبثت  دوخ  ياج  رد  راب  رگید  يزاسون  زا  سپ  هتشادرب و  دبنگ  ششوپ  یبرس  ياههحفص  .( ق 765 ه .
. دیدرگ تّمرم  ق ). لاس 881 ه .  ) يابتیاق ناطلس  نارود  رد  هک  دش  رادیدپ  دبنگ  نیا  رد  ییاه  فاکش  اهدعب 

دبنگ حیرض و  تفریذپ ، تروص  ق. لاس 886 ه . هب  هک  یبنلا  دجسم  يزوس  شتآ  نیمود  رد  يزوس : شتآ  نیمود  زا  سپ  دبنگ  يزاسون 
ییاهنوتـس روظنم  نیدـب  دـش . يزاسون  دـبنگ  يابتیاق  ناطلـس  تموکح  نارود  رد  و  ق . لاـس 887 ه . رد  تخوس . شتآ  رد  يوـبن  مرح 

اهنوتس نیا  ثادحا  اب  هک  اج  نآ  زا  نینچمه  دندرک . راوس  يرجآ  دنلب  ياهنوتـس  نیا  رب  ار  فقـس  دندروآ و  الاب  نیمز  يور  زا  گرزب 
طـالب اـت  هدـیچرب و  شخب  نیا  راوـید  دوـب . راوـشد  نآ  زا  دـش  دـمآ و  هک  دوـب  هدـمآ  دوـجو  هـب  ياهکیراـب  یقرـش  راوـید  اـهنآ و  ناـیم 

. دش هدرب  رتولج  عارذ  مین  کی و  رادقم  هب  اههزانج ، رب  ندرازگزامن  لحم  شرفگنس ،) )
رمع رکبوبا و  روبق  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  رهطم  ربق  هرجح و  رب  ياـبتیاق  هک  ینیریز  کـچوک و  دـبنگ  دوجو  لـیلد  هب  تسا  ینتفگ 

. دناسرن یبیسآ  رّهطم  هرجح  هب  شتآ  دوب  هتخاس 
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هک یسم  ياهراون  زا  یکبشم  زین  اهنآ  يالاب  رد  دنداد و  رارق  یسم  ییاههرجنپ  رهطم  حیرض  هلبق  تمس  علـض  رد  يزاسون ، نیا  نایرج  رد 

ياهعلـض ینعی  حیرـض ؛ رگید  علـض  هس  رد  دندرک . بصن  دادیم  دـنویپ  مه  هب  ار  حیرـض  يالاب  ینوماریپ  ياهقاط  هب  لصتم  ياهبوچ 
نارتوبک نتـسشن  عنام  ات  دـندرک  بصن  سم  زا  ییاهراون  اههرجنپ  نیا  يالاب  رد  دـنداد و  رارق  نهآ  زا  ییاههرجنپ  برغ  قرـش و  لامش و 

. دوش
نآ زا  يور و  نیمه  زا  دمآ . دیدپ  نآ  رد  ییاهفاکش  تشذگ ، هک  یلکـش  هب  دبنگ ، يزاسون  زا  سپ  دبنگ : دیدجت  نتـشادرب و  فاکش 
نیا دننک . انب  ون  زا  ار  نآ  بیرخت و  ار  دبنگ  یناقوف  ياهتمسق  داد  نامرف  يابتیاق  ناطلس  تشادن  يدوس  یئزج  ياهتمرم  ماجنا  هک  اج 

. دش هتخاس  دیفس  چگ  اب  مکحم  ون و  يدبنگ  ق . لاس 892 ه . رد  تفرگ و  ماجنا  راک 
رد ییاهفاکـش  ینامثع  دـیجم  نب  دومحم  ناطلـس  نارود  رد  هدـس و  دـنچ  زا  سپ  یناـمثع : دومحم  ناطلـس  نارود  رد  دـبنگ  يزاـسون 

هتخاس مکحم  رایسب  یتروصهب  ون  زا  هدیچرب و  اهتمسق  نیا  ینامثع  ناطلس  نامرف  هب  يور  نیمه  زا  دومن . خر  دبنگ  یناقوف  ياهتمـسق 
. دش

. تسانب نیمه  یبنلا  دجسم  ینونک  دبنگ  تفریذپ و  نایاپ  ق . لاس 1233 ه . رد  ون  دبنگ  تخاس 
گنر هب  دـبنگ  يزیمآگـنر  هراـبرد  یناـمرف  یناـمثع  دـیمحلادبع  ناطلـس  ق . لاـس 1253 ه . رد  راـب  نیتسخن  يارب  دـبنگ : يزیمآگـنر 

. دمآرد زبس  گنر  هب  یبنلا  دجسم  دبنگ  شاییاورنامرف  راگزور  رد  هک  دوب  یسک  نیتسخن  وا  بیترت  نیدب  درک و  رداصزبس 
. دش يزیمآگنر  زبس  گنر  نامه  هب  ًاددجم  دبنگ  نیا  دوب ، زاین  هاگره  زین  سپ  نآ  زا 

دبنگ  ) ءاقرزلا ۀبق  و  گرزب ) دبنگ   ) ءاحیفلا ۀبق  دیفـس ،) دـبنگ   ) ءاضیبلا ۀـّبق  يزیمآگنر  نیا  زا  شیپ  ات  یبنلا  دجـسم  دـبنگ  تسا  ینتفگ 
. تفای ترهش  زبس ) دبنگ   ) ءارضخلا ۀبق  هب  سپ  نآ  زا  دشیم و  هدیمان  نوگلین )

دنمزاـین يوبن  هرجح  هک  ربـخ  نیا  ندـش  هدینـش  یپ  رد  دوعـس و  لآ  زیزعلادـبع  کـلم  نارود  رد  زیزعلادـبع : کـلم  نارود  یئزج  تمرم 
صوصخ نیا  رد  ینامرف  تسا ، تمرم  ياهراپ 

هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  مرح  حیرض  www.Ghaemiyeh.comدبنگ و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 353زکرم  هحفص 287 

http://www.ghaemiyeh.com
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هدومن خر  اهنوتـس  زا  یخرب  یـشکدنب  رد  ییاهفاکـش  اهندش و  هتـسوپ  اهنت  دـش  مولعم  اهیـسررب  زا  سپ  هک  اج  نآ  زا  دـش و  رداص 

«(1) . » تفریذپ ماجنا  هنابش  مزال  یئزج  ياهتمرم  تسا ،

: تسا نینچ  دبنگ  ياهيزاسون  ثادحا و  زا  هعسوتلا  ۀصق  شرازگ  - 1
1279 م. ق /. لاس 678 ه . یحلاص ، نووالق  ناطلس  نارود  رد  راب  نیتسخن  يارب  دبنگ  ثادحا  - 

1365 م. ق /. لاس 765 ه . نووالق ، دمحم  نب  نسح  نارود  رد  دبنگ  يزاسون  - 
1476 م. ق /. لاس 881 ه . يابتیاق ، ناطلس  نارود  رد  تمرم  - 

1487 م. ق /. لاس 892 ه . يابتیاق ، ناطلس  نامرف  هب  ددجم  ثادحا  بیرخت و  - 
1817 م. ق /. لاس 1233 ه . یناث ، دیمحلادبع  نب  دومحم  ناطلس  نارود  رد  هرابود  يزاسون  - 

« مجرتم .» 1837 ق /. لاس 1253 ه . دیمحلادبع ، ناطلس  نارود  رد  زبس  گنر  هب  يزیمآگنر  نیتسخن  - 
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ص:258

ریخا هرود  ات  یبنلا  دجسم  ياههعسوت  موس : لصف 

هراشا

نامثع رمع و  «، (2)  » درک داجیا  « (1)  » یبنلا دجسم  رد  ادخ  ربمایپ  هک  ياهعسوت  نیتسخن  زا  سپ 

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  بکرم  نوچ  تسا : هدمآ  نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  راگزور  رد  یبنلا  دجسم  يانب  نیتسخن  هرابرد  - 1
دوب ناشیا  ِنآ  زا  لغآ  هک  ار  یناوجون  ود  سپـس  تسام . هاگلزنم  نیمه  دـهاوخب  ادـخ  رگا  دومرف : ربمایپ  داهن ، نیمز  رب  وناز  یلغآرد  هلآ 

هب هکلب  میشورفیمن ، ار  نآ  ام  ادخ ، لوسر  يا  دنتفگ : اهنآ  درک . وگ  تفگ و  اهنآ  اب  دجـسم  تخاس  يارب  نآ  دیرخ  هرابرد  دناوخ و  ارف 
دیرخ و ناشیا  زا  رانید  هد  ياهب  هب  ار  نآ  درک و  يراددوخ  هیده  ناونع  هب  نآ  شریذپ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مینکیم . هیده  امش 

. تخادرپ رکبوبا  ار  تمیق  نیا 
. دوب عبرم  رتم  نآ 1050  لک  تحاسم  عارذ و   70 رتم 60 *  35 دودح 30 * ندش  هدامآ  زا  سپ  دجسم  نیا  تحاسم 

راک نارجاهم  راصنا و  شیپاشیپ  هدوس  هشیاع و  ینعی  شنارـسمه ؛ زا  نت  ود  ياـههناخ  دجـسم و  تخاـس  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
. درکیم

تیب يوس  هب  نآ  هلبق  اـمرخ و  ناـتخرد  گرب  خاـش و  زا  نآ  فقـس  اـمرخ ، ياـههنت  زا  نآ  ياهنوتـس  تشخ ، زا  دجـسم  نیا  ياـهراوید 
. تشاد نایم  رد  ینحص  نینچمه  رد و  هس  دوب و  سدقملا 

هب دجسم  ياهراوید  یپ  تسا : هدش  فیصوت  نینچ  دجسم  نیا  ص 200  يرامعملا » اهثارت  ینارمعلا و  اهروطت  ةرونملا  ۀنیدملا  باتک « رد 
دجسم فقـس  ندیـشوپ  يارب  دیدرگ . انب  رتمیتناس  ضرع 75  هب  تشخ  زا  زین  راوید  دـش و  رپ  گنـس  اـب  رتـم   1 دودـح 5 / عارذ  هس  قمع 
گرب خاش و  اب  اهلپ  نیا  يور  هاگنآ  دـش و  راوس  اهنآ  يور  رب  بوچ  زا  ییاهلپ  دـنداد و  رارق  دجـسم  رد  امرخ  ناتخرد  هنت  زا  ییاهریت 

نوتس شش  قاور  ره  قاور و  هس  دوب  سدقملا  تیب  هب  ور  هک  لامـش  تمـس  دوخ  هلبق  تمـس  رد  دجـسم  دیدرگ . شـشوپ  امرخ  ناتخرد 
دق عافترا  هب  دجسم  نیا  فقس  دنتسجیم . هانپ  نادب  هانپرسیب  نارجاهم  هک  دوب  یناب  هیاس  زین  نآ  بونج  تمس  دجسم  رخآ  رد  تشاد و 

. دوب رتم   1 ای 75 / عارذ   3 دودح 5 / ناسنا 
لوط لکش و  عبرم  ترـضح  نآ  ياههناخ  تسا : هدش  فصو  نینچ  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ياههناخ  هتفگشیپ ص 57  باتک  رد 

تمـس زا  هناخ  ره  رد  نینچمه  دیـسریم . نادب  تسد  هک  دوب  یعافترا  رد  مادک  ره  فقـس  رتم و   4 ات 5 / عارذ 4  ات 9  مادک 8  ره  علض 
هدش تیبثت  رعرع  ياهبوچ  اب  هدش و  هیهت  وم  ياههتفاب  زا  شیاهراوید  هک  دوب  رتم   3 ات 5 / دودح 3  ات 7  علض 6  لوط  اب  ياهرجح  لخاد 

. دوب
. تسا هتشاد  دوجو  هرجح  زا  لبق  کچوک  ییورهار  قاتا ، ای  هناخ  ره  لخاد  رد  هک  تسانعم  نادب  نیا 

صـص هعـسوتلا ، ۀـصق  کن : تسا . هدـشیم  زاب  دجـسم  هب  هتـشاد و  رارق  اهنآ  یبرغ  علـض  رد  اهقاتا  ای  اههناخ  نیا  ياـهرد  تسا  ینتفگ 
« مجرتم .» 207 - 208

: تسا هدمآ  نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یمارگ  ربمایپ  هعسوت  ینعی  هعسوت ؛ نیتسخن  هرابرد  هعسوتلا ص 208  ۀصق  رد  - 2
هللا یلص  ربمایپ  لیلد  نیمه  هب  دش . هعسوت  دنمزاین  دجسم  ناناملسم ، رامش  ینوزف  هب  هجوت  اب  هک  دوب  هتـشذگن  ترجه  زا  لاس  تفه  زونه 
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رد 100 عارذ  هب 100  نآ  تحاسم  هک  ياهنوگ  هب  دوزفا ، دجسم  داعبا  رب  نئوژ 628 م . ق /. لاس 7 ه . مرحم  ربیخ  حتف  زا  سپ  هلآ  هیلع و 
. دیسر رتم   50 عارذ 50 *

. تشاد دوجو  نوتس  هن  اهنآ  زا  فیدر  ره  رد  هک  دش  هلبق  تمس  رد  قاور  هس  ياراد  هرود  نیا  رد  نینچمه  دجسم 
. دنهدیم تبسن  باطخ  نب  رمع  هب  ار  شرفگیر  نیا  یخرب  هچرگ  دش ، شرفگیر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  راگزور  رد  دجسم  نیا 

ناذا اجنآ  زا  تفریم و  راجنینب  هلیبق  دارفا  زا  یکی  هناخ  ماب  رب  لالب  تشادـن و  ياهنذـئم  هتـسدلگ و  نیزاـغآ ، نارود  رد  ربماـیپ  دجـسم 
. تفگیم

يارب اهدعب  و  دزیم ، هیکت  یتخرد  هنت  هب  هبطخ  داریا  ماگنه  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تشادن و  زین  يربنم  هریادمین و  بارحم  دجسم 
. دنتخاس يربنم  ترضح  نآ 

. دوب هلپ  هس  ياراد  نآ ، يالاب  هاگنتسشن  زا  رظنفرص  ربنم  نیا  هک  تسا  ملسم  حیحص  رد 
« مجرتم دراد «. دوجو  فالتخا  تخاس  ار  ربنم  نیا  یسک  هچ  هک  هراب  نیا  رد  تسا  ینتفگ 
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ص:259
کلم سپـس  یناـمثع و  دـیجملادبع  ناطلـس  ياـبتیاق ، فرـشا  یـسابع ، يدـهم  دـعب  ياـههرود  رد  کلملادـبع و  نـب  دـیلو  سپ  نآ  زا  و 

. دنداد تروصدجسم  رد  ییاههعسوت  دهف  کلم  ماجنارس  زیزعلادبع و 
: تساههعسوت نیا  زا  یشرازگ  دیراد  يور  ارف  لصف  نیا  رد  هچنآ 

باطخ نب  رمع  يزاسون  هعسوت و 

تمـس زا  نوتـس و  ود  رادقم  هب  برغ  تمـس  زا  نوتـس ، کی  رادـقم  هب  هلبق  تمـس  زا  ار  یبنلا  دجـسم  باطخ  نب  رمع  ق . لاس 17 ه . رد 
نیدب داد و  هعسوت  عارذ  یس  رادقم  هب  لامش 
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ياهبوچ تشخ و  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  راگزور  ناس  هب  دجـسم  دیـسر . عارذ  هب 120  نآ  ضرع  هب 140 و  دجسم  لوط  بیترت ،

. درک انب  عارذ  هس  ای  ود  عافترا  هب  ینیچ  رود  ماب  فارطا  رد  دوب و  عارذ  نآ 11  فقس  عافترا  دش و  هتخاس  نآ  گرب  خاش و  امرخ و  هنت 
«(1)  » تسا هدز  نیمخت  عبرم  رتم  ار 1100  باطخ  نب  رمع  راگزور  هعسوت  رادقم  یبنلا  دجسم  هعسوت  رتفد 

نافع نب  نامثع  يزاسون  هعسوت و 

تمس رد  نوتـس و  کی  هزادنا  هب  برغ  تمـس  رد  هلبق و  تمـس  رد  ار  یبنلا  دجـسم  نافع  نب  نامثع  ق . ات 30 ه . ياهلاس 28  هلصاف  رد 
ياههلیم زا  دجسم  ياهنوتس  رد  تخاس ، چگ  شوقنم و  ياهگنس  اب  ار  دجسم  وا  داد . هعسوت  عارذ  دودح 10  هزادنا  هب  لامش 

: میناوخیم صص 208 و 209  هعسوتلا  ۀصق  رد  نینچمه  هعسوت  نیا  هرابرد  - 1
ربمایپ تشذگرد  زا  سپ  هک  دوب  ییاهدادخر  ریگرد  يو  هچ ، دوزفین ؛ دجسم  تحاسم  هب  يزیچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هفیلخ  رکبوبا 

. درک ضیوعت  تشاد  یگدیسوپ  هک  ار  امرخ  ياههنت  زا  هدمآ  مهارف  ياهنوتس  زا  یخرب  اهنت  يو  دوب . هتسویپ  عوقو  هب 
قاور کی  هزادنا  هب  هلبق  تمس  رد  وا  درک . داجیا  دجسم  رد  یناوارف  هعـسوت  638 م . ق /. لاس 17 ه . رد  باـطخ  نب  رمع  رکبوبا ، زا  سپ 

هب قاور  ود  هزادنا  هب  برغ  تمس  رد  رتم و   15 ًابیرقت 23 / عارذ  دودح 31  دجسم  نحص  رواجم  تمس  رد  رتم ،  4 ای 48 / عارذ  دودح 9 
- یلامـش علـض  لوط  رتم و   54 دودـح 30 / عارذ  ات 110  دودح 109  هب  دجـسم  یبرغ  یقرـش - علـض  لوط  بیترت  نیدب  دوزفا و  دجـسم 

. دیسر رتم   69 ًابیرقت 70 / عارذ  هب 140  نآ  یبونج 
هناگراهچ ياهقاور  يور  رب  دـمآ و  لـمع  هب  هدافتـسا  تشخ  اـمرخ و  ناـتخرد  ياـههنت  زا  هدـمآ  مهارف  ياهنوتـس  زا  يزاـسون  نیا  رد 

هس عافترا  هب  ینیچرود  فقـس  درگرب  دیـسر و  رتم   5 دودح 48 / عارذ  هب 11  هعـسوت  نیا  رد  دجـسم  عافترا  تفرگ . ماجنا  زین  ینیچرود 
هک ییاهگیر  اب  دجسم  فک  شرفگیر  دش و  هدروآ  الاب  گنـس  اب  رتم   1 عافترا 75 / ات  يزاسون  نیا  رد  انب  ياههیاپ  دـیدرگ . مهارف  عارذ 

. تفریذپ تروص  دش  لمح  اجنادب  قیقع  يداو  زا 
. دراذگ یپ  ار  هعمج  ياهزور  رد  دجسم  ندرک  وبشوخ  مسر  داد و  رارق  دجسم  رد  گرزب  ییاهنادغارچ  نینچمه  باطخ ، نب  رمع 

هب زین  دجـسم  لک  تحاسم  هک  نانچ  دیـسر ، باب  شـش  هب  اهرد  عومجم  رامـش  دـش و  هدوزفا  دجـسم  هب  رد  هس  نینچمه  وا  راـگزور  رد 
« مجرتم دیسر «. رتم   3475
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. دناشوپ جاس  هب  ار  فقس  درک و  هدافتسا  دندوب  هدش  تیبثت  برس  اب  هک  ینهآ 

«(1) . » تسا هدوب  عبرم  رتم  دجسم 496  نیا  رد  نامثع  هعسوت  یبنلا ، دجسم  هعسوت  رتفد  دروآرب  ربانب 

کلملادبع نب  دیلو  هعسوت 

لاس 88 زا  هعسوت  نیا  دنیوگ  یخرب  درک . داجیا  یبنلا  دجسم  رد  ياهعـسوت  يوما  کلملادبع  نب  دیلو  ق . 88 ه . ياهلاس 91 - هلصاف  رد 
. تسا هدیشک  ازارد  هب  ق . لاس 93 ه . ات  هدش و  زاغآ 

داجیا انب  رد  ییاـههرگنک  بارحم و  هراـنم ، تفریذـپ  تروصهنیدـم  رد  دـیلو  رازگراـک  زیزعلادـبع ، نب  رمع  تسد  هب  هک  هعـسوت  نیا  رد 
برغ قرش و  تمس  رد  هعسوت  نیا  دش . همیمض  دجسم  هب  بیرخت  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر  نارسمه  ياههناخ  دیدرگ و 

دوب و هرود 23 % نیا  رد  دجـسم  هب  هدش  هدوزفا  تحاسم  تسا : هدمآ  هراب  نیا  رد  زین  يرگید  ياهیهاگآ  هعسوتلا ص 209  ۀصق  رد  - 1
. دش هلبق  تمس  راوید  اب  يزاوم  قاور  جنپ  ياراد  دجسم  هعسوت  نیا  نایرج  رد 

ياهگنس اب  دجـسم  تفرگ و  ار  نیلگ  ياهتشخ  ياج  گنـس  انب  لک  رد  تشاد : رایـسب  یتوافت  نیـشیپ  نارود  اب  هرود  نیا  رد  انب  هوحن 
اهگنس ندش  رتمکحم  روظنم  هب  اهنوتس و  نیا  يال  هب  رد ال  دش . هتخاس  گنـس  زا  زین  نآ  ياهنوتـس  چگ و  راد و  شقن  هدش  هدیـشارت 

. دوب راگزور  نآ  یسنازیب  هویش  زا  يوریپ  دوخ  نیا  هک  دش ، هدافتسا  دوب  هدش  تیبثت  هتخادگ  برس  اب  هک  يزلف  ییاههتشر  زا  رگیدمه  هب 
يور رب  جاـس ، بوچ  زا  هدـمآ  مهارف  دـیدج ، یبوچ  فقـس  تفرگ و  رارق  میدـق  یبوچ  ياهنوتـس  ياـج  رد  دـیدج  یگنـس  ياـهنوتس 

. دیدرگ بصن  دوب  هدش  هداد  رارق  اهنوتس  يور  رب  هتخاس و  ناتخرد  هنت  زا  هک  ییاهلپ 
ییاهنزور نآ ، یناقوف  ياهتمـسق  رد  رتيوق  نامگ  هب  یقرـش ، راوید  رد  دـندرک و  يراکچـگ  لخاد  زا  ار  اهراوید  نینچمه  انب  نیا  رد 

. دندوشگ
نآ رد  دـنتخاس و  تشخ  زا  يراوـید  بارحم  درگرب  باـطخ ، نـب  رمع  ندـش  هتـشک  هـب  هجوـت  اـب  هژیو  هـب  ناـفع و  نـب  ناـمثع  ياـنب  رد 

. دوش ماما  هب  ندناسر  بیسآ  عنام  راوید  لاح  نیع  رد  دننیبب و  ار  ماما  دنناوتب  مدرم  ات  دنداد  رارق  ییاههچیرد 
رد هام  هد  زا  سپ  دش و  زاغآ  لاس 649 م . ربماسد  ربماون و  ق /. لاس 29 ه . لوالا  عیبر  رد  نامثع  يزاسون  هعسوت و  تایلمع  تسا  ینتفگ 

« مجرتم دیسر «. عبرم  رتم  هب 4071  دجسم  لک  تحاسم  نآ ، نایاپ  اب  تفای و  نایاپ  لاس 650 م . ربماتپس  ق /. لاس 30 ه . مرحم 
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ص:262
. تفرگ تروصلامش  و 

رد و  هــب 200  وــلج  ییاهتمــسق  رد  زین  نآ  ضرع  عارذ و  هب 200  دجـسم  علـض  لوـط  هعـسوت ، نـیا  زا  سپ  دـنیوگ : ناـخروم  یخرب 
. دیسر عارذ  هب 180  دجسم  ياهتنا  ياهتمسق 

«(1) . » تسا هدوب  عبرم  رتم  یبنلا 2369  دجسم  تحاسم  رب  دیلو  هدوزفا  عومجم  یبنلا ، دجسم  هعسوت  رتفد  نیمخت  ربانب 

: یسابع يدهم  هعسوت 

لوـط رب  عارذ  هزادناهب 100  وا  دنیوگ : داد . هعـسوت  لامـش  تمـس  زا  طقف  ار  یبنلا  دجـسم  یـسابع  يدهم  ق . ياهلاس 161 ه . هلـصاف  رد 
. دیسر عارذ  هب 180  نآ  ضرع  عارذ و  هب 300  یبنلا  دجسم  لوط  وا ، هعسوت  زا  سپ  هک  دناهتشون  ناخروم  یخرب  دوزفا . شخبنیا 

نآ زا  هک  هدـمآ  زین  يرگید  یلیمکت  ياهیهاگآ  هعـسوتلا  ۀـصق  رد  دـهدیم ، تسد  هب  اج  نیا  رد  فلؤم  هک  ییاـهیهاگآ  رب  نوزفا  - 1
همه هعسوت  نیا  تسا . هتفریذپ  تروص  یبنلادجسم  رد  نامز  نآ  ات  هک  دشاب  ياهعسوت  نیرتگرزب  هعسوت  نیا  دسریم  رظن  هب  تسا : هلمج 
لیلد هـب  هـفیلخ  درک و  فوـطعم  دوـخ  هـب  ار  زیزعلادـبع  نـب  رمع  هنیدـم  رد  وا  رازگراـک  کلملادـبع و  نـب  دـیلو  هـفیلخ  هجوـت  تـمه و 

یناتـسد هدبز  ناگربخ و  ات  تساوخ  مور  هاشداپ  زا  زاس ، تخاس و  راک  رد  تقو  ياهيروآ  نف  نیرتدیدج  زا  نتـسج  هرهب  هب  يدنمقالع 
. دتسرفب دجسم  يزاسون  هعسوت و  يارب  ییاهیشاک  نینچمه  دنراد و  تراهم  مهم  نیا  رد  هک  ار 

بوچ زا  فقس  هدش و  هدیـشارت  هدش و  هدامآ  ياهگنـس  زا  اهنوتـس  اهراوید و  گنـس ، زا  اهراوید  یپ  تخاس  مهارف  دیلو  هک  ییانب  رد 
ندش رتمکحم  يارب  اهنوتس و  ياهگنس  يال  هب  رد ال  دش ، هدافتـسا  چگ  کهآ و  طالم  زا  اهراوید  تخاس  راک  رد  نینچمه  دوب . جاس 

رـس يور  رب  ییاهنوتـس و  رـس  یگنـس  ياهنوتـس  يالاب  رب  تفر ، راک  هب  دوب  هدـش  تیبثت  هتخادـگ  برـس  اب  هک  نهآ  زا  ییاـهرات  اـهنآ 
ببـس دوخ  نیا  دش و  هدـناشوپ  دیفـس  یـششوپ  اب  اهنوتـس  حطـس  و  دوب ، فقـس  هدـنرادهگن  هک  دـش  هداد  رارق  یبوچ  ییاهلپ  اهنوتس 

. تشاد بهذم  ییاهنوتسرس  لکش و  عبرم  ییاههدعاق  اهنوتس  نیا  دنشخردب . رمرم  دننام  اهنوتس  دیدرگ 
هشوگ راهچ  رد  هتسدلگ  راهچ  هریادمین ؛ بارحم  يرگید  هتـسدلگ و  یکی  دومن : خر  یبنلا  دجـسم  رد  دیدج  رـصنع  ود  يزاسون  نیا  رد 

ات 60 رتم  عارذ 22  مادـک 55  ره  عافترا  رتم و   4 دودح 4 * عارذ  رد 8  عارذ  مادک 8  ره  نییاپ  یقفا  شرب  داعبا  هک  دـش  هتخاس  دجـسم 
. دوب رتم  عارذ 30 

تحاسم نآ ، ناـیاپ  زا  سپ  تفریذـپ و  تروص  عبرم  رتم  تحاـسم 2369  هب  و  ات 710 م .  707 ق /. ات 91 ه . ياهلاس 88  رد  هعـسوت  نیا 
« مجرتم دیسر «. عبرم  رتم  هب 6440  دجسم 

: یسابع يدهم  www.Ghaemiyeh.comهعسوت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 353زکرم  هحفص 294 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:263
. درک بصن  دوب  هدش  يزاساج  لخاد  رد  هک  نینهآ  ياههلیم  اب  ییاهنوتس  نآ  رد  درک و  يراکیشاک  ار  دجسم  يامن  نینچمه  وا 

«(1) . » تسا هدز  نیمخت  عبرم  رتم  ار 2450  دجسم  تحاسم  رب  یسابع  يدهم  هدوزفا  رادقم  یبنلادجسم  هعسوت  رتفد 

: يابتیاق ناطلس  يزاسون  هعسوت و 

، یبنلادجسم قیرح  نیتسخن  زا  سپ  دش . قیرح  راچد  یبنلا  دجسم  ق . لاس 886 ه . رد  راب  نیمود  يارب  نآ ، زا  سپ  و  ق . لاس 654 ه . رد 
رابراوخ دادغب  زا  هک  دوب  یسابع  هَّللاب  مصعتسملا  اهنآ  نیتسخن  دندرک . تکرش  دجـسم  يزاسون  راک  رد  ناهاش  نایاورنامرف و  زا  يرامش 

. دش زاغآ  ق . لاس 655 ه . رد  يزاسون  راک  داتسرف و  رگتعنصو 
نیا دنتـسج . یـشیپ  رگیدمه  رب  یبنلادجـسم  يزاسون  رد  یمالـسا  ياهنیمزرـس  ِنایاورنامرف  ناریما و  دادـغب ، رب  نالوغم  يالیتسا  زا  سپ 

ياورنامرف يرادقدنب  سربیب  نیدلانکر  رهاظ  رـصم ، نارمکح  یحلاصکبیا  زعم  نب  یلع  نیدـلارون  روصنم  زا : دـندوب  ترابع  نایاورنامرف 
. دنتسیزیم يرمق  يرجه  مهن  هدس  رخاوا  رد  هک  يابتیاق  ناطلس  قمقچ و  رهاظ  يابسرب ، فرشا  یحلاصنووالق ، نب  دمحم  نمی ،

تروصیاهعسوت هنوگچیه  نودب  قیرح ، نیلوا  زا  سپ  دجسم  يزاسون  نیتسخن 

ازارد هب  781 م . ق /. لاس 165 ه . ات  دـش و  زاغآ  778 م . ق /. ه . لاس 162  رد  هعـسوت  تایلمع  هعـسوتلاۀصق ص 210  شرازگ  ربانب  - 1
. دیسر عبرم  رتم  هب 8890  یبنلادجسم  تحاسم  نآ ، نایاپ  اب  دیشک و 

دروم یبرغ 28  یقرش و  راوید  اب  يزاوم  فیدر  رد  دروم و  هلبق 17  طخ  اب  يزاوم  فیدر  رد  یبنلادجسم  ياهنوتس  هعـسوت ، نیا  زا  سپ 
قاور و ياراد 3  یقرش  شخب  رد  قاور ، ياراد 5  یلامش  شخب  رد  قاور ، ياراد 5  هلبق  تمس  یبونج  شخب  رد  دجـسم  هک  نانچ  دش ،
قاط و ًاعمج 11  بونج  لامـش و  يامن  رد  دندوب  نحـص  رب  فرـشم  يوس  راهچ  زا  هک  اهقاور  نیا  دوب . قاور  ياراد 4  یبرغ  شخب  رد 

ِنامگ هب  هک  دوب  هتفرگ  رارق  یبوچ  ییاهزجاح  اهقاط  یلخاد  سوق  یناـقوف  شخب  رد  دنتـشاد و  قاـط  ًاعمج 19  برغ  قرـش و  يامن  رد 
. تسا هدوب  باتفآ  شبات  زا  يریگولج  يارب  رتيوق ،

« مجرتم دش «. رادروخرب  يراکیشاک  زا  اهراوید  دنداد و  رارق  دجسم  يارب  رد  باب  نینچمه 24  هعسوت  نیا  رد 
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حلاصم رگراک و  رابراوخ و  وا  دنتشون و  همان  هرابنیا  رد  رصم ، ياورنامرف  يابتیاق ، ناطلس  هب  هنیدم  مدرم  قیرح ، نیمود  زا  سپ  تفریذپ .

لک و  ق . لاس 887 ه . هب  يزاسون  نیا  رد  دجسم  فقـس  شـشوپ  راک  درک . يزاسون  ار  دجـسم  داتـسرف و  دجـسم  يزاسزاب  يارب  لوپ  و 
رد بارحم و  کی  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  زامن  لحم  رد  يزاسون  نیا  رد  تفای . نایاپ  ق . لاس 890 ه . رد  يزاسون  يزاسزاب و  تایلمع 

. دیدرگ ثادحا  ینامثع  بارحم  زین  هلبق  تمس  هدوزفا 
رد دـش و  گنت  دجـسم  قرـش  تمـس  راوید  يوبن و  هرجح  نایم  رمم  نآ ، ياههیاپ  رهطم و  هرجح  يور  رب  زبس  دـبنگ  ثادـحا  نایرج  رد 

. دنربب رتولج  عبر  عارذ و  ود  دودح  ار  علض  نیا  راوید  دندش  ریزگان  هجیتن 
. تفریذپ تروصدوعس  لآ  نارود  ینامثع و  نارود  زا  شیپ  هک  تسا  ياهعسوت  نیرخآ  نیا 

«(1) . » تسا هدرک  دروآرب  عبرم  رتم  ار 120  هعسوت  نیا  تحاسم  یبنلادجسم ، هعسوت  رتفد 

هدراذـگ رایتخا  رد  ریز  حرـش  هب  عبانم و  زا  لقن  هب  رگید  ییاهیهاگآ  زین  هعـسوتلا  ۀـصق  فلؤم  هدـمآ ، باتک  نیا  رد  هچنآ  رب  نوزفا  - 1
نیمود یبنلا ، دجسم  یلصا  هتـسدلگ  یقرـش  بونج  هتـسدلگ  اب  هقعاص  دروخرب  یپ  رد  لاـس 1481 م . ربماون  ق /. لاس 886 ه . رد  تسا :
نیشیپ يزاسون  رد  هک  نآ  یلخاد  دبنگ  اهنت  تخوس و  یلک  هب  دجـسم  نآ  رثا  رب  تسویپ و  عوقو  هب  دجـسم  نیا  رد  گرزب  يزوس  شتآ 

ای اهنوتـس  تخیر و  مه  رد  دجـسم  ياهنوتـس  اـهقاط و  تخوس ، زین  حیرـض  ربـنم و  دـنام ، نمیا  بیـسآ  زا  دوـب  هدـش  هتخاـس  ياـبتیاق 
. دیدرگ بیرخت  دنک  طوقس  اًلک  هک  نآ  میب  زا  زین  هتسدلگ  موس  کی  و  دوب ، يدوبان  هبور  بارخ و  مین  دنام  یقاب  هک  مه  ییاهقاط 

یپ رد  تشاد و  لیسگ  هنیدم  هب  اّنب  رگراک و  يرامش  هارمه  هب  ار  یلامج  رقنس  يزوسشتآ  نیا  زا  یهاگآ  زا  سپ  يابتیاق  فرشا  ناطلس 
ار فقـس  ات  دـندرک  انب  اهنوتـس  يور  رب  ار  اهقاط  دـندش . دجـسم  يانب  دـیدجت  راک  هب  تسد  اهنآ  داتـسرف . زین  ار  نامز  نب  سمـش  اهنآ 

دبنگ هس  نآ  راوج  رد  دجسم و  یلامش  شخب  رد  رگید  يدبنگ  رهطم ، حیرـض  ای  هرجح  رب  يدبنگ  ینامثع ، بارحم  رب  يدبنگ  درادهگن .
. دندرک انب  هایس  دیفـس و  ياهگنـس  اب  مالـسلا  باب  راوج  رد  لخاد و  تمـس  زا  مالـسلا  باب  يولج  رد  مه  دبنگ  ود  دنتخاس و  زین  رگید 

ثادحا همحرلاباب  راوج  رد  مه  ياهتسدلگ  دنتخاس و  امن  گنس  هب  ار  بارحم  دندرک و  ضیوعت  ار  هرجح  ياهگنس  نییزت و  ار  دجسم 
. دندرک

اهقاط دوب ، هدش  هدناشوپ  بوچ  زاییاهفقساب  یبنلادجـسم  تحاسم  رتشیب  تساهدش : فصو  نینچ  نارود  نیا  يانب  نیرظانلا ، ۀهزن  رد 
يارب هدش و  تفج  رگیدمه  اب  اهنآ  ياهیگدام  اههنابز و  هک  دوب  هدـش  هتخاس  ياهدـش  هدیـشارت  هایـس  ياهگنـس  زا  اهنوتـس  رجآ و  زا 

. دوب هدش  هدافتسا  کهآ  چگ و  تالم  يزلف و  ياههلیم  زا  اهنآ  يالهبال  رد  رتشیب  ماکحتسا 
یلامش علض  رد  قاور ، ياراد 7  برغ  هب  قرش  تمس  زا  یبونج  علض  رد  دجـسم  تسا : هدش  شرازگ  نینچ  زین  انب  نیا  یمومع  تافقـسم 

. دوب قاور  ياراد 4  زین  یبرغ  علض  رد  و  قاور ، ياراد 3  لامش  هب  بونج  تمس  زا  یقرش  علض  رد  قاور ، ياراد 4 
علـض رد  رتم و   83 دودح 5 / عارذ  هلبق 167  تمـس  یبونج  علـض  رد  نآ  ضرع  هب 296 ، دجسم  ياهنوتـس  رامـش  هرود  نیمود  نینچمه 

رتم  126 دودح 5 / عارذ  یلامـش 253  راوید  ات  هلبق  راوید  زا  نآ  لوط  رتم و   67 دودح 5 / عارذ  دجسم 135  ياهتنا  تمـسق  ینعی  یلامش 
. دوب

. تسا هدیسر  عبرم  رتم  هب 9010  دجسم  لک  تحاسم  نآ ، نایاپ  اب  هدش و  دروآرب  عارذ  ًابیرقت 240  رتم  دودح 120  هعسوت  نیا 
م. تفای . نایاپ  1484 م . ق /. لاس 890 ه . رد  يابتیاق  ناطلس  يزاسون  هعسوت و 
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: ینامثع دیجملادبع  ناطلس  يزاسون  هعسوت و 

رد هک  دوب  هدنـسب  تدـم  نیا  تشذـگیم و  لاـس  دودـح 387  دوب ، هدـش  ثادـحا  قیرح  نیمود  زا  سپ  هک  ياـبتیاق  ناطلـس  تراـمع  زا 
رد يور ، نیمه  زا  دشاب . هتفرگ  رارق  یشاپورف  فرش  رد  فقس  زا  ییاهشخب  یتح  هداد و  خر  ییاهیبارخ  دجسم  ياهشخب  زا  يرایسب 

. تشون همان  لوبناتسا  رد  ینامثع  ناخ  دیجملادبع  ناطلس  هب  هرابنیا  رد  اشاپ ، دوواد  مرح ، تقو  خیش  ق . لاس 1263 ه .
ور دجسم  هک  هلأسم  نیا  ندش  یعطق  یپ  رد  یـسررب و  نامرف  رودصزا  سپ  تشاد و  لوذبم  يوبن  مرح  هب  یناوارف  مامتها  ینامثع  هاشداپ 

هناور تسا  زاین  هک  یلاوما  اب  هارمه  مزال  ياهورین  رگید  نارگتعنـص و  ، اهراجن ناسانـشراک ، نارامعم ، داد  نامرف  تسا  هداـهن  یبارخ  هب 
. دنوش هنیدم 

ق. لاس 1265 ه . رد  یبنلادجسم  لماک  يزاسون  راک  مزال ، لیاسو  يزاس  مهارف  زا  سپ 
. تفای نایاپ  ق . رد 1277 ه . لاس  دودح 12  زا  دعب  دش و  زاغآ 

هیهت هفیلُحلايذ ، رد  تاوامج  برغ  رد  عقاو  مرحلالبج ،»  » هب فورعم  یهوک  زا  هک  یخرس  ياهگنس  زا  دجـسم  دیدج  يانب  تخاس  رد 
. دش هدافتسا  دوب ، هدش 

یبنلادجسم رد  هک  دوب  ییاهانب  نیرتمکحتسم  نیرتگرزب و  نیرتابیز ، زا  یکی  انب  نیا 
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. تسا یقاب  نآ  هلبق  تمس  ياهشخب  زین  زونه  تفریذپ و  تروص 

باذج یعیبط و  ياهراگن  شقن و  اب  اهدبنگ  نیا  لخاد  دیدرگ و  یلبق  حطـسم  یبوچ و  فقـس  نیزگیاج  کچوک  ياهدـبنگ  انب  نیا  رد 
دننامه هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ياهمان  نآرق و  زا  ییاههروس  تایآ و  هدـنرادربرد  ییاههبیتک  هلبق  تمـس  ياهراوید  رد  دـش ، نییزت 

تمس ياهرد  دش . هتخاس  مامت  يدنمرنه  اب  ون  ییاهرد  دمآ و  دیدپ  دوب  هدش  هتشون  بَّهذم  تروصهب  زاتمم و  ابیز و  ثلث  طخ  اب  هک  نآ 
. دنتسه نارود  نآ  زا  ییاهراگدای  همحرلا  باب  مالسلا و  باب  لیئربج ، باب  ءاسنلا ، باب  ینعی  یبنلادجسم ؛ هلبق 

هتـشادرب يدعب  ياههعـسوت  رد  هک  دـناهلمج  نآ  زا  یلامـش  شخب  رد  تیزلانزخم  باب  يدـیجم و  باب  تشاد . زین  رگید  ییاهرد  انب  نیا 
. دناهدش

هلآ هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر  راگزور  هب  هک  دریگ  رارق  ییاهنوتس  ياج  رد  تسرد  هلبق  تمس  ياهنوتـس  دش  تقد  انب  نیا  تخاس  رد 
. تسا هدوب 

زا نینچمه  يو  درک . داجیا  ییاهرابنا  زین  نآرق و  شزومآ  يارب  ییاههناخبتکم  دجـسم  یلامـش  تمـس  رد  نینچمه  دیجملادبع  ناطلس 
هطقن نیا  رد  هک  ارچ  داد ؛ هعـسوت  مراهچ  کی  عارذ و  جـنپ  ار  نآ  لیئربج ، باـب  دودـح  اـت  یلـصا  هراـنم  زا  ینعی  دجـسم ؛ قرـشم  تمس 

. دوب گنت  دجسم  ياضف 
«(1) . » تسا هدوب  عبرم  رتم  دیجملادبع 1293  نارود  رد  هتفریذپ  ماجنا  هعسوت  رادقم  یبنلادجسم ، هعسوت  رتفد  نیمخت  ربانب 

. تسا هدمآ  نینچ  هعسوتلا ص 211 و 212  ۀصق  رد  هعسوت  نیا  هرابرد  - 1
ماجنا انب  نیا  رد  ار  اهيزاسون  اـهتمرم و  زا  ياهعومجم  یناـمثع  ناـنارمکح  تدـم  نیا  رد  تشذـگ و  لاـس  يابتیاق 387  ياـنب  رمع  رب 

دومحم ناطلس  موس ، دمحا  ناطلس  مود ، یفطصم  ناطلس  لوا ، دمحا  ناطلس  موس ، دارم  میلـس ، شدنزرف  ینوناق ، نامیلـس  ناطلـس  دنداد .
تروص دجـسم  رد  ياهدرتسگ  يزاـسون  لوا  دـیمحلادبع  ناطلـس  هرود  رد  زین  اـهنآ  زا  سپ  دـناهلمج . نیا  زا  موس  ناـمثع  ناطلـس  لوا و 

دش و شکور  برس  اب  هتخاس و  ون  يدبنگ  هک  دوب  هرود  نیمه  رد  دش و  یناوارف  مامتها  دجسم  هب  مه  مود  دومحم  نارود  رد  تفریذپ و 
. دیدرگ يزیمآگنر  زبس  گنر  هب 

قرش و تمس  زا  قاور و   3 برغ ، تمس  زا  قاور ، هلبق 13  تمس  زا  دریگیم و  رارق  دجسم  طسو  رد  نحص  دیجملادبع ، ناطلس  يانب  رد 
تـسیابیم نآ  رد  هک  نحـص  هلبق  رد  عـقاو  شخب  ياـهیگژیو  هب  هجوـت  اـب  تـسا . هـتفرگ  ناـیم  رد  ار  نآ  قاور ، مادـک 2  ره  زین  لاـمش 

یبونج شخب  اب  یلامـش  شخب  رد  نحـص  رب  فرـشم  ياهنوتـس  دادعت  دـنوش ، هداد  رارق  نیـشیپ  ناراگزور  ياهنوتـس  ياج  رب  اهنوتس 
. تسا توافتم 

، هتفریذپ تروص  یلامش  شخب  رد  هک  ياهعسوت  رد  هتبلا  هدش و  ظفح  یبنلادجسم  یلـصا  هناگراهچ  ياهرد  دیجملادبع  ناطلـس  يانب  رد 
. تسا فورعم  يدیجم  باب  هب  هک  هدش  هدوشگ  زین  رگید  يرد 

. تسا هدش  میدق  یبوچ  هتسدلگ  نیزگیاج  هّیدیجملا » ۀنذئم  مان « هب  دیدج  ياهتسدلگ  هرود  نیا  رد  نینچمه 
ناکم نیدـب  ندـمآ  زاـمن و  تراـیز و  زا  مدرم  هک  نآ  روظنم  هب  هرود ، نیا  رد  زین  دجـسم  يزاـسزاب  تاـیلمع  ماـجنا  یگنوگچ  دروم  رد 

. تسا هتفای  ماجنا  شخب  هب  شخب  تروص  هب  يزاسون  سپس  بیرخت و  دننامن  هرهبیب 
لک تحاسم  نآ  زا  سپ  تفریذپ و  نایاپ  1861 م . ق /. لاس 1277 ه . رد  دش و  زاغآ  1848 م . ق /. لاس 1265 ه . زا  دیجملادبع  هعسوت 

م. دیسر -. عبرم  رتم  هب 10303  نآ  رب  عبرم  رتم  ندش 1293  هدوزفا  اب  دجسم 
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: زیزعلادبع کلم  يزاسون  هعسوت و 

ار نارئاز  تیعمج  شیاجنگ  جح ، مسارم  ماگنه  رد  هژیو  هب  هنیدم ، مرح  هک  دشیم  ساسحا  جـیردت  هب  ناناملـسم ، رامـش  نتفای  ینوزف  اب 
ق. لاس 1365 ه . دودح  رد  نینچمه  درادن .

ياهیگتسکش زین  شخب  نیمه  ياهنوتـس  ياهگنـس  زا  یخرب  رد  دش و  هدهاشم  ییاهفاکـش  مرح  یلامـش  علـض  ياهقاط  زا  یخرب  رد 
. دمآ مشچ  هب  ینایامن 

: يزاسون هعسوت و  حرط  زاغآ 
نیا دـیدرگ و  رداصمرح  هعـسوت  يزاسون و  ناـمرف  نآ  زا  سپ  تفریذـپ و  تروصمرح  دجـسم و  تیعـضو  دروم  رد  دـنچ  ییاهیـسررب 

. دیدرگ راذگاو  ندال  نب  دّمحم  هب  تیرومأم 
درک و زاغآ  ار  دوخ  راک  ق . لاس 1370 ه . لاوش  رد  حرط  ماجنا  يارب  مزال  نارگراک  ینف و  ياهورین  بذج  مادختـسا و  زا  سپ  ندال  نب 

ق. لاس 1375 ه . رد  ینعی  لاس ؛ جنپ  زا  سپ 
خیــش اـب  هعــسوت  حرط  یلماـع  ریدـم  ندـالنب ، دـمحم  هدـهعهب  لکیتسرپرــس  حرط  نـیا  رد  « (1) . » دـناسر ناـیاپهب  ار  هعــسوتحرطنیا 

. دوب هیقف  رفعج  دیس  اب  اههاگراک  تیریدم  زازق و  حلاصدمحم 

فک رد  م . و 1930   1929 ق /. ه . لاـس 1348  هـب  زیزعلادـبع ، کـلم  نارود  رد  زین  نـیا  زا  شیپ  هعـسوتلا 253  ۀـصق  شرازگ  ربانب  - 1
یبرغ و ياهقاور  ياهنوتس  زا  یخرب  1931 و 1932 م . ق /. لاس 1350 ه . رد  تفرگ و  تروص  ییاهتمرم  نحص  رب  طیحم  ياهقاور 

« مجرتم دیدرگ «. تمرم  نحص ، ِیقرش 
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یتروصهب حلسم و  نامیـس  اب  اهانب  تخاس  راک  دیدرگ و  ثادحا  یلعرابآ  هقطنم  رد  ینوتب  هیهت  هاگراک  اهراک ، رتعیرـس  ماجنا  روظنم  هب 

. تفریذپ ماجنا  مکحتسم  اًلماک  ابیز و 
: يدوعس نارود  هعسوت  حرط  نیتسخن  زا  ییاهرامآ 

تحاسم هب  يرگید  شخب  هدراذگ و  یقاب  هلبق ، تمـس  رد  ًاتدـمع  دـیجملادبع ، ناطلـس  ياهانب  زا  یـشخب  يزاسون ، هعـسوت و  نایرج  رد 
دجـسم هب  دیدرگ و  ثادـحا  زین  عبرم  رتم  تحاسم 6024  هب  دـیدج  ییاـهانب  نآ  راـنک  رد  دـش و  هتخاـس  ون  زا  بیرخت و  عبرم  رتم   6247

. دیسر عبرم  رتم  هب 12271  دوعس  لآ  هعسوت  حرط  نیتسخن  رد  زاس  تخاس و  لک  عومجم  بیترت  نیدب  دش . همیمض 
ربانب دش ، هدراذگ  یقاب  نیـشیپ  عضو  نامه  هب  یئزج  ییاهتّمرم  اب  دـشیم و  عقاو  هلبق  تمـس  رد  هک  مه  يدـیجم  ياهانب  زا  تمـسق  نآ 
لحم زبس ، دبنگ  رهطم ، هرجح  لماش  یبنلادجسم  میدق  ياهشخب  تشاد . تحاسم  عبرمرتم  يوبن 4056  مرح  هعسوت  رتفد  هیرشن  شرازگ 

نینچمه مالسلا و  باب  هرانم  دجسم ، یلصا  هتسدلگ  نهک ، ياههناوتسا  رهطم ، هضور  فیرش ، ربنم  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  زامن 
. تسا هدش  عقاو  شخب  نیا  رد  یصقألادجسم  هب  ور  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  زامن  لحم 

هب 16327 هدـش  ثادـحا  هزات  ياهانب  زین  هدـش و  يزاسون  ياهانب  میدـق ، ياـهانب  عومجم  يدوعـس ، هعـسوت  نیتسخن  زا  سپ  تسا  ینتفگ 
. دیسر عبرمرتم 

: تسا هدش  شرازگ  حرش  نیدب  هعسوت  حرط  رد  هدش  ثادحا  رصانع  یبنلادجسم  هعسوت  رتفد  شرازگ  رد 
دروم  474 هعسوت : ياهانب  ياهراوید  هب  لصتم  لکش  عبرم  ياهنوتس  - 

دروم  232 هعسوت : ياهانب  لکش  هریاد  ياهنوتس  - 
رتم  128 دجسم : یقرش  راوید  لوط  - 

رتم  91 یلامش : راوید  لوط  - 
دروم  5 یلامش : ياهقاور  - 
دروم  3 یقرش : ياهقاور  - 
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دروم  3 ینایم : ياهقاور  - 
دروم  3 یبرغ : ياهقاور  - 

دروم  2 هدش :) شرفگیر  ینوریب  ياهنحص   ) اهشرفگیر - 
دروم  689 اهقاط : - 
باب  44 اههچیرد : - 

رتم  5 اهنوتس : اهراوید و  ياهیپ  قمع  - 
دروم  2 دیدج : ياههتسدلگ  - 

رتم  70 هتسدلگ : ره  عافترا  - 
«(1)  » رتم  17 هتسدلگ : ره  یپ  قمع  - 

: تسا هدمآ  هعسوتلا ص 256  ۀصق  رد  نیا ، رب  نوزفا  - 1
دروم  9 دیدج : ياهرد  - 

. رتم  5 اهنوتس : اهراوید و  یپ  قمع  - 
هتخادرپ ریز  حرـش  هب  نادیم  هس  ثادحا  زین  میدق و  نابایخ  هس  ضیرعت  هعـسوت و  دیدج و  نابایخ  شـش  داجیا  هب  نینچمه  باتک  نیا  رد 

: تسا هدش 
عیقب نادیم  تمس  هب  دوشیم و  زاغآ  هعسوت ، نایرج  رد  هدش  ثادحا  زیزعلادبع ، کلملا  باب  زا  هک  یلصا  نابایخ  - 1 دیدج : ياهنابایخ 

. دوریم
. دسریم نایاپ  هب  مالسلاباب  دودح  رد  هدش و  هدیشک  یبنلادجسم  تمس  هب  زئانجلا  برد  عراش  زا  بونج  تمس  زا  هک  یلصا  نابایخ  - 2

. تسا هدش  هدیشک  هقدصلاباب  هقطنم  رد  هاگدورف  هداج  ات  عیقب  نادیم  زا  هک  یلصا  نابایخ  - 3
هدش داجیا  مرح  فاقوا  ناونع  هب  يدیدج  ياهنامتخاس  زین  نآ  رانک  رد  هدـیدرگ و  ثادـحا  مرح  برغ  تمـس  رد  هک  یبرغ  نابایخ  - 4

. تسا
. یقرش نابایخ  - 5

. دراد دادتما  برغ  هب  قرش  زا  هک  یبونج  نابایخ  - 6
عبرمرتم رب 3000  نوزفا  تحاسم  هب  یبنلادجسم و  برغ  رد  عقاو  مالسلا  باب  نادیم  - 1 دیدج : ياهنادیم 

عبرمرتم تحاسم 5000  اب  دجسم و  لامش  تمس  رد  عقاو  يدیجملا  باب  نادیم  - 2
عبرمرتم تحاسم 1500  هب  دجسم  قرش  رد  لیئربج  باب  نادیم  - 3

: تسا هدمآ  هعسوت  زا  دعب  لبق و  یبنلادجسم  ياهرد  هرابرد  نینچمه  باتک ص 257  نیا  رد 
باب - 3 هکتاع ، باب  ای  همحرلا  باب  - 2 مالسلا ، باب  - 1 زا : دندوب  ترابع  هک  تشاد  رد  جنپ  هعـسوت  زا  شیپ  یبنلا  دجـسم  يوبن و  مرح 

. قیدصلا باب  - 5 ءاسنلا ، باب  - 4 تسا ، نامثعلآ  باب  ای  یبنلا  باب  نآ  رگید  ياهمان  هک  لیئربج 
هب هک  تسا  مه  رواجم  رد  هس  رب  لمتـشم  دوخ  هک  زیزعلادـبع  کلملا  باب  - 1 زا : دنترابع  هک  دش  هدوزفا  هاگرد  جـنپ  هعـسوت  زا  سپ  اما 
هک کلملا  باب  - 5 باطخ ، نب  رمع  باـب  - 4 يدیجملا ، باب  - 3 نافع ، نب  نامثع  باـب  - 2 دوشیم ، هدوشگ  زیزعلادـبع  کلملا  عراش 
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: يدوعس هعسوت  نیتسخن  حرط  ياههنیزه 

هچنآ دیوگیم : تسا ، هدرک  داریا  هعسوت  حرط  نیتسخن  ینایاپ  لحارم  رد  هک  ینانخـس  رد  هعـسوت ، حرط  رتفد  لک  ریدم  زازق ، حلاصخیش 
هک تسا  يرگید  لایر  نویلیم  رب 40  نوزفا  مقر  نیا  هتبلا  و  تسا ، يدوعس )  ) لایر نویلیم  هدش 30  هنیزه  يوبن  مرح  يزاسون  هعسوت و  رد 

. تسا هدش  هنیزه  هعسوت  حرط  دیدج  ياهنابایخ  ثادحا  تالغتسم و  كالما و  دیرخ  يارب 
سدقم ياهناکم  هب  مامتها  رذگهر  زا  ناناملـسم  مالـسا و  هب  يرازگتمدخ  رد  تیلوؤسم  ساسحا  بوچ  راهچ  رد  هعـسوت : حرط  هرادا 

زامن يرازگرب  يارب  عبرم  رتم  تحاسم 49000  هب  یبرغ  تمس  رد  يزاب  هطوحم  هعـسوت  حرط  همادا  رد  زین  لصیف  کلم  ناناملـسم ، ینید 
، هچرازاب روهـشم  يزوسشتآ  زا  سپ  دـلاخ و  کلم  نارود  رد  اهدـعب  دـیدرگ . داـجیا  تمـسق  نیا  رد  زین  ییاـهنابهیاس  دـش و  ثادـحا 

. دش هدوزفا  یلبق  هطوحم  هب  عبرمرتم  تحاسم 43000  هب  رگید  ییاضف  يرادیرخ و  شخب  نیا  تالغتسم  كالما و 
. تفرگ رارق  حرط  وزج  دهف  نارود  هعسوت  رد  اهدعب  تحاسم  ود  ره  نیا 
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ریخا نارود  رد  ّیبنلادجسم  هعسوت  مراهچ : لصف 

هعسوت حرط  تیمها 

هعـسوت زا  شیپ  ات  هژیو  هب  مرح  ود  نیا  تحاسم  اما  دنتـسه ، ناسکی  ًابیرقت  هنیدم  هکم و  ِمرح  ود  ناگدننکرادید  نارئاز و  هک  نآ  مغر  هب 
رد یبنلادجـسم  تحاسم  عبرمرتم و  هعسوت 160168  نیا  زا  لبق  مارحلادجـسم  تحاسم  هچ ، تسا ؛ هتـشاد  يریگمـشچ  توافت  دهف  کلم 

. تسا هکم  مرح  تحاسم  % 10 اهنت 19 / هک  هدوب  عبرمرتم  نامز 16327  نیمه 
هدامآ زامن  يارب  یبنلادجـسم  برغ  تمـس  رد  یعیـسو  ياهتحاسم  دـلاخ ، کلم  نارود  رد  يو  زا  سپ  لـصیف و  کـلم  نارود  رد  هتبلا 

. تشادن رب  رد  ار  ییانب  چیه  دوب و  فک  يزاسهدامآ  ییانشور و  نیمأت  اهنابهیاس و  لماش  اهنت  دیدج  شخب  نیا  اما  دش ،
هرابرد ار  یتاـعلاطم  يارجا  روتـسد  اـت  تشاد  نآ  رب  ار  نـالوؤسم  مارحلادجـسم  یبنلادجـسم و  تحاـسم  ریگمـشچ  تواـفت  يور ، ره  هب 

مرح مارحلادجـسم و  گنـسمه  یتیعـضو  هب  ار  يوبن  مرح  یبنلادجـسم و  ناوتب  ات  « (1)  » هدومن رداـصیوبن  مرح  هعـسوت  حرط  نیرتگرزب 
. دناسر هکم 

هعسوت حرط  تفریذپ و  ماجنا  راک  نیا  يارب  مزال  ياهشهوژپ  تاعلاطم و 

يرگید نامرف  نآ  اب  نامزمهو  دـش  رداص  ربتکا 1982 م . ق . لاس 1403 ه . مرحم  رد  نامرف  نیا  هعسوتلاۀصق ص 295  شرازگ  ربانب  - 1
. دیدرگ رداص  زامن  يارب  اضف  عبرمرتم  صاصتخا 31000  هکم و  رد  ریغص  قوس  ندیچرب  يارب  زین 
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فکمه هقبط  تحاسم  هب  ياهعـسوت  یبنلادجـسم  برغ  قرـش و  لامـش ، شخب  هس  رد  تسیابیم  حرط ، نیا  ربانب  دش . ییاهن  یبنلادجـسم 

زامن يرازگرب  يارب  مابتشپ  زا  هدافتسا  ناکما  دوش ، عیزوت  شخب  هس  نیا  رد  نارئاز  ياهيدورو  دریذپ ؛ تروصعبرمرتم  دودح 82000 
تباث و یقرب  ياههلپ  مرح  زا  یفلتخم  طاقن  رد  دوش ، هتفرگ  رظن  رد  هدش  ثادحا  ياهانب  يور  رب  یناقوف  هقبط  داجیا  ناکما  ددرگ ، مهارف 

. دنک مهارف  دناسر ، یللخ  اهنآ  یقفا  تکرح  هب  هک  نآ  یب  ار ، نارئاز  دورف  دوعصات و  ددرگ  بصن  كرحتم 

هعسوت حرط  ياهیگژیو 

نکاما هعومجم  رد  لکـشم  هنوگره  زورب  زا  يریگولج  يارب  هناریگشیپ  ياهلحهار  هدنرادرب  رد  تشگ ، مهارف  هعـسوت  يارب  هک  یحرط 
: دوب ریز  ياهیگژیو  تاصخشم و  هدنرادرب  رد  و 

كرحتم ياهدـبنگ  اـب  اـهنآ  ندـناشوپ  اهفقـس و  رد  ییاـههچیرد  نتفرگ  رظن  رد  اـب  مهم  نـیاو  اوـه ، یعیبـط  هیوـهت  متـسیس  داـجیا  - 1
. تفرگیم ماجنا  تسا  رّسیم  نکمم  ِتقو  نیرتهاتوک  رد  اهنآ  هناگادج  ای  نامزمه  ندش  هتسب  زاب و  ناکما  هک  کیتاموتا 

نورد و ياهاضف  رد  توصبسانم  عیزوت  اب  یکینورتکلا و  هتفرشیپ  ياههاگتسد  نیرتدیدج  زا  هدافتسا  اب  هتفرـشیپ  یتوصمتـسیس  داجیا  - 2
. دوش يریگولج  یتوصیگنهامهان  ای  لخادت  لالتخا ، هنوگره  ندمآ  شیپ  زا  هک  ياهنوگ  هب  هعسوت ، حرط  یبنلادجسم و  نوریب 

ناکما نتخاس  مهارف  یتینما و  فادها  نیمأت  روظنم  هب  یکینورتکلا ، ياههاگتسد  نیرتهتفرـشیپ  اب  هتـسب  رادم  ینویزیولت  متـسیس  داجیا  - 3
. يرارطضا طیارش  رد  بسانم  ياهیجورخ  هب  نارئاز  ییامنهار 

نارئاز تیعمج  لیس  نکاما و  عیسو  شیاجنگ  اب  گنهامه  قیرح  يافطا  متسیس  نینچمه  يزوسشتآ و  هدنهد  رادشه  متـسیس  داجیا  - 4
. هرمع جح و  مسارم  مایا  رد  هژیو  هب 

. اوه فیطلت  هیوهت و  هتفرشیپ  متسیس  داجیا  - 5
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نینچمه نکاما و  باسپ  يزکرم  ياهنکدرس  بآ  رد  هدش  درس  یندیماشآ  بآ  وضو ، بآ  هناگادج  ياههکبـش  اههاگتـسد و  داجیا  - 6

. ناراب بآ 
. دوشیم لرتنک  ياهنایار  تروصهب  هک  کشخ  ياهيرتاب  کناب  زا  هدافتسا  اب  قرب ، يرارطضا  یلصا و  متسیس  ود  داجیا  - 7

، دـحاو نامز  رد  وردوخ  شیاجنگ 4500  اـب  وردوخ  هاـگفقوت  لـیبق  زا  ناـیجاح ؛ نارئاز و  هوبنا  يارب  مزـال  یتامدـخ  زکارم  داـجیا  - 8
ياههلپ یقرب ، ياههلپ  سیلپ ، زکارم  یناشنشتآ ، زکارم  یعامتجا ، تامدـخ  زکارم  ینامرد ، یتشادـهب - زکارم  هناـخوضو ، ییوشتـسد و 

. نآ دننامه  یلومعم و 

هعسوت حرط  ییارجا  لحارم 

«(1)»
هک حرط  لومـشم  ياهانب  نکاما و  هعومجم  ندـیچرب  راک  هعـسوت ، حرط  يارجا  هلحرم  نیزاغآ  رد  حرط : لماش  قطاـنم  ياـهانب  ندـیچرب 

ازارد هب  لاس  هس  ینعی  ق . ات 1408 ه . لاس 1405  زا  هلحرم  نیا  دـش . زاغآ  دوشیم  هدز  نیمخت  عبرمرتم   100 دودح 000 ، نآ  تحاسم 
مزال تراسخ  اهنآ  تیاضر  اـب  هجیتن  رد  اـت  دـنبایب  قفاوت  يارب  یبساـنم  ياـهلح  هار  هک  دنتـشاد  تصرف  ناـکلام  تدـم  نیا  رد  دیـشک و 

بآ و نایرج  عطق  هب  ریزگان  حرط  نایرجم  شخب ، کی  رد  نکاما  لک  یبسن  هیلخت  زا  سپ  يرارطـضا و  طیارـش  رد  اهنت  دوش و  تخادرپ 
. دنوش نکاما  هنوگنیا  قرب 

هب هلحرم ، نیا  رد  تفرگیم . ماـجنا  دوب  دـحاو  رب 390  نوزفا  ناشرامـش  هک  اهنآ  ندـیچرب  راک  حرط ، لومـشم  ياهانب  نکاما و  هیلخت  اـب 
زا هدافتـسا  ياج  هب  اهانب  بیرخت  يارب  رطخ  هنوگره  زا  يریگشیپ  روظنم  هب  نینچمه  و  نآ ، ینید  سدقت  ناکم و  صاخ  تیعـضو  لیلد 

. دش هدافتسا  نیگنس  ياهلیقثرج  هلیسو  هب  فارطا  هب  اههیاپ  ندیشک  انب و  ياههیاپ  ندرک  تسس  زا  هرجفنم ، داوم 
دش و هیلخت  هقطنم  نیا  زا  هدمآ  دوجو  هب  تاعیاض  رگید  كاخ و  اهانب ، بیرخت  زا  سپ 

« مجرتم دش «. زاغآ  1984 م . / 11 / 2 / 1405 / 2 هعمج 9 / زور  رد  هعسوت  حرط  ییارجا  تایلمع  هعسوتلاۀصق ص 296  شرازگ  ربانب  - 1
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دـشیم و دروآرب  بعکمرتـم   500 دودـح 000 ، اهنآ  رادـقم  هک  تاـعیاض  نیا  یماـمت  هنیدـم ، يزاـسون  هعـسوت و  حرط  بوچراـهچ  رد 
اههرد و ندرکرپ  يارب  تسا ، هدش  دروآرب  بعکمرتم   443 دودح 000 ، نآ  رادـقم  هک  يرادربكاخ  تایلمع  زا  لصاح  كاخ  نینچمه 

. تفرگیم رارق  هدافتسا  دروم  رهش  رد  عقاو  ياهلادوگ 
ات دـش  شیامزآ  تقد  اب  دوش  ثادـحا  اهنآ  رد  دـیدج  ياهانب  دوب  رارق  هک  یقطانم  كاـخ  هلحرم  نیا  رد  هعـسوت : حرط  ياـهانب  يزیریپ 

ثادحا ياهانب  نزو  دناوتب  دشاب و  هتشاد  يراگزاس  هقطنم  نیا  تباثان  كاخ  اب  هک  ياهنوگهب  دوش ، صخـشم  یپ  يارب  داوم  نیرتبسانم 
یهاگـشیامزآ ياهتست  كاخ ، شیامزآ  اب  هارمه  نینچمه  دـنک . لمحت  دـعب ، ياهنامز  رد  هچ  رـضاح و  ناـمز  رد  هچ  ار ، نآ  رب  هدـش 

مهارف نکمم  دح  نیرتهب  رد  انب  تمواقم  ات  تفرگ  رارق  تقد  هظحالم و  دروم  نکمم  ياهلامتحا  همه  تفریذپ و  تروصزین  نوتب  ددعتم 
. ددرگ

ورف نـیمز  رد  رتـم  اـت 50  نایم 30  قمع  ینعی  یگنـس ؛ ياـههیال  هب  ندیـسر  اـت  هک  دـش  هدافتـسا  یحلـسم  نوتب  ياـهتراب  زا  اـنب ، ِیپ  يارب 
. تفریم

رفح تایلمع  صوصخم  ياهنیشام  کمک  اب  تسخن  هویـش  رد  دش ؛ هدافتـسا  ندیبوک »  » و ندنک »  » هویـش ود  زا  زین  اهتراب  نیا  ثادحا  رد 
يریگوـلج دـصرد  مهد  ود  نازیم  اـت  رفح  ریـسم  رد  یفارحنا  هنوـگره  زا  اهنیـشام  تقد  تفریذـپیم و  تروـصناوارف  تقداـب  نـیمز  رد 

هدرب ورف  نیمز  هب  مارآ  نیگنس و  هبوک  ياههاگتسد  اب  دادیم  لیکـشت  ار  تراب  ینوریب  فالغ  هک  يدالوف  ياهلول  مود  هویـش  رد  درکیم .
. دسرب یگنس  ياههیال  هب  ات  دشیم 

تفرگیم ماجنا  اهكاخ  شکم  يروآعمج و  تایلمع  نیمزریز ، رد  بولطم  حطس  هب  ندیسر  ات  هویـش  ود  نیا  زا  کیره  رد  لاح ، ره  هب 
لخاد رد  هک  يرگید  رتکیراب  هلول  قیرط  زا  كاخ  شکم  راک  ندیبوک ، ای  ندنک  تایلمع  زا  یشان  همدصهنوگره  زا  يریگولج  يارب  و 

. دشیم ماجنا  تفرگیم  ياج  ینوریب  فالغ 
تراب بیترت  نیدب  ات  دـشیم  رپ  صوصخم  طالم  اب  سپـس  تفرگیم و  رارق  اهنآ  لخاد  رد  بسانم  ياهروتامرآ  اهلادوگ ، رفح  زا  سپ 

. دشیم ماجنا  نآ  ینوریب  هیال  سپس  ینایم و  رطق  ادتبا  ینعی  شخب ؛ ود  رد  زین  تراب  ره  نوتب  نتخیر  تایلمع  دوش . هتخاس 
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اهتراب نیا  عمج  لوط  دش . ثادحا  توافتم  ياهتیفیک  اههزادنا و  داعبا و  اب  فلتخم و  ياهاج  رد  تراب  عومجم 8500  رد  هویش  نیدب 

حرط يارجا  رد  هک  ییاـهدرگلیم  عمج  لوط  دوشیم ، رتمولیک  زا 70  شیب  مینک ) لصو  رگیدمه  هب  یـضرف  طخ  کی  يور  ار  اهنآ  رگا  )
دسریم و بعکم  رتم  زا 9600  شیب  هب  اهتراب  نیا  رد  هتفر  راکهب  نوتب  رادـقم  رتمولیک و   28 دودح 000 ، هب  هتفرگ  رارق  هدافتـسا  دروم 

. دنک تمواقم  نت   42 زا 000 ، شیب  نزو  هزرل و  ربارب  رد  دناوتیم  اهتراب  نیا  عومجم 
رگید هب  هدروآ و  نوریب  كاخ  زا  اهتراب  ياهرس  هلحرم  نیا  رد  دیسر و  انب  نیریز  نویـسادنوف  يارجا  هب  تبون  اهتراب ، ثادحا  زا  سپ 

اهنآ فیظنت  اهتراب و  رس  نتسکش  زا  سپ  تفریذپ و  تروصنیعم  تعسو  اب  بسانم و  قمع  ات  ییاهيرادربكاخ  اهنآ  فارطا  رد  نخس 
دـش و ماجنا  زین  بسانم  يزیرنوتب  تفرگ ، تروصقیقد  ياهویـش  هب  هک  نویـسادنوف  يدـنبروتامرآ  اـب  اـهتراب  روتاـمرآ  ندز  هرگ  زین  و 

. دیدرگ هدامآ  اهانب  يارب  مزال  ياهنویسادنوف  بیترت  نیدب 
یس و ات  تراب  کی  زا  دادعت  نیا  دروخیم . دنویپ  مه  هب  نویسادنوف  رد  اهتراب  زا  یتوافتم  دادعت  انب  ياج  عون و  هب  هتـسب  هلحرم  نیا  رد 

. تسا ناسون  رد  اههتسدلگ ، نویسادنوف  يارب  تراب ، ود 
ینعی راک ؛ نیا  يارب  دندش و  هداد  دنویپ  رگیدـمه  هب  حلـسم  نوتب  یقفا  ياهژانـش  اب  فلتخم  ياهشخب  ياهنویـسادنوف  دـعب ، هلحرم  رد 
نوتب بعکمرتم   66 رب 000 ، نوزفا  ًاعمج  اهنویسادنوف  نیا  دوخ  تخاس  نینچمه  مه و  هب  هدعاق )  ) نویـسادنوف دودح 1877  نداد  دنویپ 

. تفرگ رارق  هدافتسا  دروم  حلسم 
لـصاح زین  نکمم  تیفیک  نیرتالاب  دـمآ و  لمع  هب  تقد  نیرتشیب  یبنلا  دجـسم  دـیدج  ياهانب  هیاـپ  یپ و  تخاـس  هلحرم  رد  ناسنیدـب ،

ناوتب هدنیآ  رد  زاین  تروصرد  هک  دشاب  مهارف  زین  ناکما  نیا  دنامب و  هوکـش  اب  هتـشارفارب و  ینالوط  ياهتدم  دناوتب  اهانب  نیا  ات  تشگ 
. درک انب  اهنآ  يور  رب  یناقوف  ییاههقبط 

دوب و هدـش  هتخاس  هعـسوت  حرط  ياهانب  یلـصا  ياـهشخب  اـههیاپ و  1990 م . ق /. ه . لاس 1410  همین  رد  نامتخاس : یلـصا  ياـهشخب 
. دادیم ناشن  ار  دوخ  انب  يامن  كدنا  كدنا 
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اضف ًاعمج 95  هک  هدش  هتشارفا  رب  نوتس  تسا 2104  هدرتسگ  میدق  یبنلادجسم  فارطا  رد  عبرم  رتم  رازه  تحاسم 280  رد  هک  انب  نیا  رد 

اب رتم  ات 18  زا 6  انب ، تیعقوم  هب  هتـسب  اهنوتـس ، نیا  زا  کی  ره  دزاسیم . ار  هتـسب  هشیمه  روصحم و  ياـضف  زاب و 68  ياـضف  لماش 27 
. تسا رتم   12 نآ 55 / عافترا  هک  دزاسیم  ار  فکمه  هقبط  اهاضف  اهنوتس و  نیا  عومجم  دنراد . هلصاف  رگیدمه 

، نآ لک  تحاسم  دروم و  نآ 2414  ياهنوتس  دادعت  رتم ، نآ 4  عافترا  هک  دراد  دوجو  يرگید  هقبط  هقبط ، نیا  نییاـپ  رد  نیا ، رب  نوزفا 
. دراد صاصتخا  یمومع  تامدخ  هب  تسا و  عبرمرتم   83482 اهراوید ، نینچمه  اهباسپ و  يراجم  باستحا  اب 

اهنآ 480 نیرتکچوک  هک  شخب ، هب 95  نآ  فک  میـسقت  زا  سپ  هدش و  تیاعر  ینف  یـسدنهم و  تاکن  همه  نیمزریز  هقبط  تخاس  رد 
، باسپ ياههکبـش  ریـسم  راک  نیا  رد  هتبلا  هتفریذـپ و  تروصرتمیتناس  رطق 10  هب  يزیرنوـتب  تسا ، عبرمرتـم  اـهنآ 1527  نیرتگرزب  و 
رب هدـش و  يدـنبقیاع  یتبوطر  قیاع  اب  ینوتب ، هیال  نیا  يور  نآ ، زا  سپ  تسا . هدـش  هتفرگ  رظن  رد  یناـسرقرب  ياـهلاناک  بآ و  دورو 
زا رگید  ياهیال  هیال ، نیا  يور  رب  مزال  ياهلاناک  اهلباک و  هیبعت  زا  سپ  هدش و  شرف  رتمیتناس  رطق 5  هب  نوتب  زا  رگید  ياهیال  نآ  يور 

. تسا هدش  نهپ  رتمیتناس  رطق 25  هب  نوتب 
، نیمز ياههیال  یقفا  تکرح  ربارب  رد  یناقوف  ياهانب  ياههیاپ  اهنوتس و  ندرک  رتمواقم  زین  نیمزریز و  هقبط  فک  تیوقت  يارب  نینچمه 

. تسا هدش  هتخاس  یتبوطر  قیاع  ینایم  ياههیال  نوتب و  اب  هیالود  یلیاح  راوید  هقبط  نیا  درگادرگ  رب 
ياهلاناک اههلول و  روبع  يارب  مزال  تادـیهمت  همه  دـهدیم ، لیکـشت  ار  فکمه  هقبط  فک  هک  هقبط ، نیا  فقـس  يزیرنوتب  ماگنه  رد 

رد اوه ، هیوهت  ياهلاناک  زین  نیمزریز و  هقبط  فقـس  ای  فکمه و  هقبط  فک  هیذـغت  يارب  قرب  ياهلاناک  ای  بآ  ياههلول  زا  معا  مزـال ؛
تایلمع نآ  زا  سپ  هدـش و  هدراذـگ  زاب  هدـش  هیوهت  ياوه  روبع  يارب  هچیرد  راـهچ  اهنوتـس  زا  کـی  ره  فارطا  رد  هدـش و  هتفرگ  رظن 

هتفریذپ و ماجنا  هناگادـج  شخب  رد 95  نیمزریز  هقبط  فک  دـننامه  زین  فقـس  نیا  يارجا  تسا . هتفرگ  ماجنا  اـهلپ  يور  رب  يزیرنوتب 
. تسا هدیدرگ  ظاحل  زین  یناقوف  هقبط  فقس  يزیرنوتب  رد  تاصخشم  نیمه 
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. تسا هتفر  راک  هب  نوتب  بعکمرتم  نیگنایم 895  روط  هب  هناگجنپ  دون و  ياهشخب  نیا  زا  کی  ره  يزیرنوتب  رد  تسا  ینتفگ 

: اههتسدلگ

دودح یمالـسا  يرامعم  رظن  زا  هک  نیمز ، رد  ادـخ  ياههناخ  هصخـشم  نیرتهتـسجرب  تسا و  مالـسا  رد  دجـسم  دامن  هنذـئم ، هتـسدلگ و 
. دنکیم صخشم  ار  دجسم  ییاضف 

نیا رد  دنک . یناوخمه  انب  تمظع  هوکـش و  اب  دناوتب  هک  تسا  هدش  ثادحا  يدیدج  ياههتـسدلگ  ریخا  هعـسوت  حرط  رد  يور ، نیمه  زا 
هتفرگ رارق  دهف  کلملاباب  يوس  ود  رد  اهنآ  ياتود  دیدج و  ياهانب  هشوگ  راهچ  رد  اهنآ  ياتراهچ  هک  هدیدرگ  انب  هتسدلگ  شش  حرط 

هک هتسدلگ  ود  رب  نوزفا  هتفرگ و  رارق  یلامش ) علض   ) هلبق لباقم  تمس  رد  هک  تسا  دیدج  ياهانب  یلـصا  لخدم  دهف  کلملا  باب  تسا .
. تسا هدیدرگ  ثادحا  عافترا  مک  دبنگ  تفه  زین  هاگرد  نیا  زارف  رب  هدش ، هتخاس  نآ  هشوگ  ود  رد 

نیا ژانش  یپ و  رد  دراد و  عافترا  رتم   104 هدش ، بصن  نآ  يالاب  رد  هک  یلاله  كون  ات  نیمز  زا  هناگشش  ياههتـسدلگ  نیا  زا  کی  ره 
رد اهتراب  نیا  رامـش  هدش و  هتخاس  يدالوف  فالغ  ياههلول  نایم  رد  حلـسم و  نوتب  اب  رتم ، ات 50  قمع 30  اب  ییاهتراب  زین  اههتـسدلگ 

. تسا ناسون  رد  دروم  ات 32  زا 16  هتسدلگ  ره  نویسادنوف  ریز 
: تسا ریز  حرش  هب  هقبط  جنپ  ياراد  هتسدلگ  ره  دهدیم و  لیکشت  ار  اههتسدلگ  نیا  يانب  یلصا  هدام  حلسم  نوتب 

زین نآ  زا  دباییم و  همادا  مرح  فقس  تازاوم  ات  عبرم  يانب  نیا  تسا و  عبرم  دهدیم  لیکـشت  ار  هتـسدلگ  هدعاق  هک  هقبط  نیا  لوا : هقبط 
یگتفروت اب  یلوط  يراون  مادک  ره  رد  دهدیم  لیکشت  ار  ینوریب  يامن  تسا و  نوریب  اهراوید  زا  هک  نآ  علض  ود  رد  تسا . رتدنلب  يردق 

ود نیا  يامن  تسا . هدش  داجیا  صخشم  یـسدنه  داعبا  اب  ییاهنزور  کبـشم ، تروصهب  یلوط  راون  نیا  رد  دروخیم و  مشچ  هب  بسانم 
هقبط نیا  فاصحوطس  ینایاپ  هطقن  نیرتالاب  رد  تسا و  هعسوت  ياهانب  ینوریب  يامن  ياهگنس  اب  گنرمه  دننامه و  ییاهگنـس  زا  علض 

؛ دنزیم رود  ار  هتسدلگ  يدنبرمک ، لکش  هب  هک  دراد  دوجو  یقفا  راون  دنچ 
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، یمیلـسا ياهشقن  زا  يرتکیراب  راون  مظنم ، یـسدنه  لاکـشا  زا  ینییزت  اب  ضیرع  راون  زا : دنترابع  الاب  هب  نییاپ  زا  بیترت  هب  اهراون  نیا 
هب ار  رانم  هشرع  نیتسخن  هدنهد  لیکـشت  ياهیگدـمآ  شیپ  دوخ  هک  ییاهسنرقم  هقوط  ماجنارـس  اهسنرقم و  هیاپ  هدـنهد  لیکـشت  راون 

راصح علـض  راـهچ  ره  رد  نآ  درگادرگ  هک  مینیبیم  ار  لکـش  عبرم  هنذـئم  اـی  راـنم  هشرع  سنرقم ، هقوط  نیا  يـالاب  رد  دروآیم . دوجو 
کی زین  مادک  ره  لخاد  رد  تسا و  هدیبسچ  مه  هب  ياهعبرم  زا  هدمآ  مهارف  زین  اهکبـشم  نیا  هدش و  داجیا  ابیز  ياهکبـشم  اب  یهاتوک 

. دروخیم مشچ  هب  هتسدلگ  هدعاق  ياهنییزت  یسدنه  لاکشا  رگید  اب  گنهامه  یعلض  تشه 
هب نییاپ  زا  هقبط  نیا  دوشیم . عورش  رانم  هشرع  نیتسخن  زا  سپ  هلصافالب  هقبط  نیا  تسا و  یعلض  تشه  هقبط  نیا  یقفا  شرب  مود : هقبط 

. تسا رگیدکی  اب  گنهامه  لاح  نیع  رد  زیامتم و  شخب  دنچ  ياراد  الاب 
نییاپ راـنم  هشرع  هب  يرد  اهعلـض  زا  یکی  زا  اـهنت  تسا و  گنـس  ياـمن  اـب  فاصیاهعلـض  ياراد  یعلـض  تشه  ياـنب  نیا  ینییاـپ  شخب 

يور رب  هک  تسا  هدیشک  ییاهقاط  نینچمه  اهعلض و  یقالت  هیواز  رد  کیراب  ياهنوتـس  لماش  هقبط  نیا  ینایم  شخب  دوشیم . هدوشگ 
یکی دنتسه و  لکش  ثلثم  اهقاط  نیا  تسا . دروم  تشه  زین  اهقاط  ییاتهس و  هتـسد  تشه  لماش  اهنوتـس  نیا  دراد . رارق  اهنوتـس  نیا 
هریاد یقفا  شرب  ياراد  هک  موس  هقبط  يوس  هب  ار  هدننیب  هاگن  یعون  هب  دـنوریم و  رامـش  هب  هقبط  نیا  نییزت  رد  رثؤم  رـصانع  نیرتمهم  زا 

رد زین  يرتـمک  يزادرپراوـن  هتفر و  راـک  هـب  رتهریت  ییاهگنـس  تساـهقاط  زا  رت  هـتفرورف  هـک  اـهقاط  ناـیم  ياـمن  رد  دـنناریم . تـسا 
هریاد ییاهنزور  هقبط ، نیا  ییالاب  راون  ای  هقوط  قاط و  كون  نایم  يامن  طسو  رد  تسرد  قاط ، ره  يالاب  رد  تسا و  هتفریذـپ  تروصنآ 
دراد دوجو  ياهشیش  ياهرجنپ  قاط  ره  هنهد  یگتفروت  رد  نینچمه  دیارآیم . ار  اهنآ  گنردیفس  هتسجرب  ياهباق  هک  دراد  دوجو  لکش 

زا بیترت  هب  هک  هدـش  لیکـشت  هقوط  ای  راون  دـنچ  زا  دوخ ، هقبط ، نیا  ییالاب  شخب  تسا . هدـش  هتـسارآ  نآ  يولهپ  رد  دیفـس  باق  اـب  هک 
هـشرع نیریز  یگتـسشن  شیپ  هدنهد  لیکـشت  ياهسنرقم  هقوط  یناقوف ، ینایم و  شخب  هدننکادج  کیراب  راون  زا : دـنترابع  الاب  هب  نییاپ 

فالخ رب  دوشیم و  لیکشت  فیدر  هس  زا  دوخ  زین  اهسنرقم  هقوط  نآ . ینوماریپ  راصح  مود و  هنذئم  ماجنا  رس  و  مود ، هنذئم  ای  رانم 
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ای هنذـئم  دنتـسه . هچراپکی  اهسنرقم  نیا  دروخیم ، مشچ  هب  یمیلـسا  شوقن  اـب  ییاـهیکچل  اـهنآ  ناـیم  رد  هک  لوا ، هقبط  ياـهسنرقم 
ره نایم  رد  هک  تسا  یکچوک  ياهعبرم  زا  هدـمآ  مهارف  يراصح  ياراد  یعلـض و  تشه  هتفرگ ، رارق  مود  هقبط  يالاب  رد  هک  رانم  شرع 

. دوشیم هدید  یعلض  تشه  کی  مادک 
يدـننام جوم  هتـسجرب  ياهراون  هقبط  نیا  هدـمع  نییزت  تسا . هریت  یبرـس  نآ  هنیمز  گنر  هریاد و  یقفا  شرب  ياراد  هقبط  نیا  موس : هقبط 

هدزاود اـهراون  نیا  دادـعت  تسا . هتفرگرب  رد  ار  نآ  درگادرگ  ییاهدـنبرمک  دـننامه  هدـمآ و  مهارف  اهیگتـسجرب  اهرایـش و  زا  هک  تسا 
شیپ هک  دراد  دوجو  هقوط  ود  ای  فیدر  ود  رد  ییاهسنرقم  راگن ، شقن و  نودـب  فاصهقوط و  کی  زا  سپ  نآ  يـالاب  رد  تسا و  دروم 

رارق اهسنرقم  نیا  يالاب  رد  تسرد  موس  لکش  ياهریاد  هنذئم  ای  رانم  هشرع  دهدیم . لیکشت  ار  موس  رانم  هشرع  لکـش  هریاد  یگتـسشن 
زا کی  ره  لخاد  رد  هک  دروخیم  مشچ  هب  رواجتم  ياهعبرم  زا  هدـمآ  مهارف  يراصح  نآ  درگادرگ  رتنییاـپ  هنذـئم  ود  دـننامه  هتفرگ و 

. دراد دوجو  يایعلض  تشه  زین  اهعبرم  نیا 
. دنایامنیم ار  یناقوف  ياههقبط  اهشخب و  لمحت  تردق  تسا و  ياهچیرد  نزور و  هنوگره  دقاف  هقبط  نیا 

تسا و هتسجرب  لکش و  ثلثم  هناگتشه  ياهقاط  دنلب و  هناگتشه  ياهنوتـس  لماش  هتـسدلگ ، ندرگ  دننام  هب  هقبط  نیا  مراهچ : هقبط 
، یناقوف شخب  رد  مود ، هقبط  دننامه  يدح  ات  هقبط  نیا  رد  دهدیم . لیکـشت  ار  هتـسدلگ  لخاد  ياهریاد  ناکلپ  ینوماریپ  راصح  ًاعومجم 

نیا هنذـئم  ای  راـنم  هشرع  نیمراـهچ  دزاـسیم . ار  مراـهچ  راـنم  هشرع  نیریز  یگتـسشن  شیپ  هک  دراد  دوجو  سنرقم  هقوط  اـی  فیدر  ود 
اب يراصح  نآ ، درگادرگ  هتفرگ و  رارق  هقبط  نیا  يالاب  رد  تسرد  تسا ، یلبق  راـنم  هشرع  زا  رتکـچوک  لکـش و  ياهریاد  هک  هتـسدلگ 

. دروخیم مشچ  هب  اههنذئم  رگید  راصح  لیامش  لکش و  نامه 
رد تسا : رـصانع  ای  اهشخب  نیا  ياراد  بیترت ، هب  الاب  هب  نییاـپ  زا  دوشیم و  عورـش  مراـهچ  هقبط  هنذـئم  يـالاب  زا  هقبط  نیا  مجنپ : هقبط 
ای هنذـئم  یعون  دوخ  هک  تسا  رادهرگنک  یجاـت  نآ  يـالاب  رب  دراد و  دوـجو  یعلـضدنچ  ياهناوتـسا و  ییاـنب  هقبط  نیا  شخب  نیرتنییاـپ 

زاغآ لکش  یطورخم  يانب  کچوک  هشرع  نیا  زا  سپ  دهدیم . لیکشت  ار  کچوک  رانم  هشرع 
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نآ هدعاق  نینچمه  لاله و  نیا  دهدیم . لیکـشت  ار  یناقوف  لاله  يزنرب  هدعاق  هیاپ  هک  تسا  لکـش  يزایپ  ياهبق  نآ  يالاب  رب  دوشیم و 

. تسا هدش  هداد  الط  بآ  رایع 24  يالط  اب  هک  تسا  زنرب  سنج  زا 
ياـنب نیا  ریثأـت  تحت  ار  ياهدـننیب  ره  دزاـسیم و  ار  ییاـبیز  زا  يداـمن  اـهنآ  هنادـنمرنه  يزادرپرون  اههتـسدلگ و  عیدـب  لکـش  ًاـعومجم 

. دناریم نامسآ  يوس  هب  نآ  بحاصیگبترم  دنلب  انب و  نیا  تمظع  ناشن  هب  ار  وا  ياههاگن  دهدیم و  رارق  دنمهوکش 

كرحتم ياهدبنگ 

يارب ینیون  هویش  هنیدم ، ییاوه  بآ و  طیارش  هب  هجوت  اب  هک ، تشاد  اضتقا  نینچ  نردم  ياهيروآنف  شرتسگ  ندمت و  رهاظم  تفرـشیپ 
رد گرزب  ياههچیرد  داجیا  هشیدـنا  هک  دوب  يور  نیا  زا  ددرگ . مهارف  هعـسوت  حرط  دـیدج  ياهنامتخاس  رد  یبنلادجـسم  یعیبط  هیوهت 

اجباج ناکما  ناوتیم  هنوگچ  هک  دوب  نیا  لکـشم  اما  دـش . حرطم  اهنآ  يور  رب  ییاجباج  لباق  ياهدـبنگ  ای  اهفقـس  نداد  رارق  فقس و 
اب موزل و  ماگنه  هب  ندش  هتـسب  زاب و  رد  ییاهدبنگ  نینچ  هزادـنا  هچ  تخاس و  مهارف  ار  نت  دودح 80  کی  ره  نزو  اب  ییاهدـبنگ  ندرک 

. داد دهاوخ  ناشن  تیقفوم  بسانم ، تعرس 
رب رارق  ماجنارـس  تفرگ و  تروصینزیار  دندوب  یبسانم  یـسدنهم  ناوت  ياراد  هک  یفلتخم  ياهتکرـش  اب  هشیدـنا  نیا  ندرک  یلمع  يارب 

هعسوت حرط  ناسدنهم  هرواشم  اب  دننکیم  راک  نآ  رد  زین  ناملـسم  ناسدنهم  زا  ياهعومجم  هک  یناملآ  ياهتکرـش  زا  یکی  هک  دش  نیا 
. دوش اجباج  دزغلب و  صاخ  ياهکتشلاب  يور  دناوتب  یتحار  هب  هک  دوش  ییاهدبنگ  یحارط  راک  هب  تسد 

لمحت تکرح و  تلوهـس  نایم  یگنهامه  نزاوت و  هظحالم  اب  مزال  ياهکینکت  رازبا و  هتفرـشیپ ، ياههنایار  کمک  اـب  راـک  ماـجنا  يارب 
نیرتبسانم ماجنارـس  تفرگ و  رارق  هعلاطم  دروم  توافتم  داعبا  اب  یفلتخم  ياههنومن  یتامدقم  لحارم  رد  هتبلا  دـش . یحارط  دـبنگ  نزو 

. دش هتخاس  نآ  زا  یهاگشیامزآ  ياهنومن  صخشم و  حرط 
. دش هتخاس  كرحتم  ياهدبنگ  ماجنارس  يریگیپ و  اهدبنگ  تخاس  راک  هدش  ماجنا  ياهیسررب  تاعلاطم و  هیاپ  رب 

: تسا ریز  حرش  هب  کی  ره  ینف  تاصخشم  دروم و  تفه  تسیب و  اهدبنگ  نیا  رامش 
رتم  18 * 18 دریگیم : رارق  نآ  يور  رب  دبنگ  هک  یفقس  داعبا  - 

رتم  4 دوشیم : عقاو  كرحتم  تمسق  نییاپ  رد  هک  یضرف  هحفصزا  ای  ینییاپ  هبل  زا  دبنگ  عافترا  - 
رتم  3 / 55 ماب : حطس  زا  دبنگ  عافترا  - 

رتم  16 / 65 دجسم : فک  حطس  زا  دبنگ  عافترا  - 
. هقیقد مین  نامز  تدم  رد  رود  هار  زا  لرتنک  اب  ینیشام »  » تعاس و مین  نامز  تدم  رد  یتسد »  » هویش ود  ییاجباج ؛ هویش  - 

يزلف تلکسا  کمک 17  هب  هدـش و  داجیا  روظنم  نیدـب  ماب  تشپ  رد  هک  ینهآ  ياهرایـش  ای  اهشلاب  يور  رب  ندـیزغل  ییاجباج ؛ هوحن  - 
. تسا هدش  تیبثت 

هدبز نادنمرنه  تسد  هب  نآ  ياهيراکتبنم  هک  تسا  اهربونـصزا ] ياهنوگ   ] برغم زرا  بوچ  زا  اهدبنگ  یلخاد  يامن  اهدبنگ ؛ نییزت  - 
یعون زین  اهدبنگ  نیا  ینوریب  شـشوپ  تسا . هدش  هتفرگ  تمدخ  هب  نردم  يروآنف  رانک  رد  نهک  رنه  بیترت  نیدـب  هتفای و  ماجنا  برغم 
يامن ینییاپ  هقلح  تسا . هدش  راک  تسالبدنس  هشیش  اب  هریاد  هرگ  ییاهفیدر  نآ  یناقوف  ياهتمـسق  رد  هک  تسا  تخـس  ینییزت  يامن 

. دوریم رامش  هب  یتمیق  ياهگنس  زا  هک  تسا  یلین  هب  لیام  تینوزامآ  ياهگنس  هب  نیزم  يزیرفا  مه  اهدبنگ  یلخاد 
تسا ياهنوگ  هب  اهنآ  عضو  هدوزفا و  زین  هعـسوت  ياهانب  هوکـش  لامج و  رب  یعیبط  هیوهت  ناکما  رب  نوزفا  كرحتم  ياهدبنگ  يور ، ره  هب 

نآ زا  یناشن  هنوگچیه  ندش  هتسب  زا  سپ  هک 

كرحتم www.Ghaemiyeh.comياهدبنگ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 353زکرم  هحفص 314 

http://www.ghaemiyeh.com


كرحتم www.Ghaemiyeh.comياهدبنگ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 353زکرم  هحفص 315 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:281

كرحتم www.Ghaemiyeh.comياهدبنگ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 353زکرم  هحفص 316 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:282
«(1) . » دروخیمن مشچ  هب  دنوشیم  مه  اجباج  اهدبنگ  نیا  هک 

: یجراخ یلخاد و  زابور  ياهنحص 

يارب ياهلیـسو  هویـش و  ندروآ  مهارف  هب  تفرن و  دای  زا  یلخاد  فقـس  نودـب  زاب و  ور  ياهنحـصدهف  کلم  يزاسون  هعـسوت و  حرط  رد 
روظنم 12 نیدب  دش . هجوت  اهنآ  ندرک  هیاس 

اب ای  تسا و  راخب  بسا   2 مادک 5 / ره  تردق  هک  ییاهروتوم  کمک  هب  اهدـبنگ  نیا  زا  کی  ره  هعسوتلاۀصق ص 365  شرازگ  ربانب  - 1
 ..» دراد دوجو  هناگادـج  تروص  هب  ای  مه و  اب  اـهنآ  همه  ندز  راـنک  ناـکما  دـنزغلیم و  هژیو  ینهآ  ياهکتـشلاب  يور  رب  تسد  يورین 

« مجرتم
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مه ات  درک  عمج  ای  نهپ  نیـشام  تروصهب  مزـال  عقاوم  رد  ار  اـهنآ  ناوتیم  هک  دـیدرگ  مهارف  فقـس  يزاوم  عاـفترا  اـب  گرزب  ناـبهیاس 

یبسانم ياههچراپ  زا  اهنابهیاس  نیا  دشاب . مهارف  طیارش ، هب  هتسب  مادک  ره  یعیبط ، ياوه  زا  هدافتسا  ناکما  مه  هیاس و  زا  هدافتسا  ناکما 
. تساراد ار  مزال  تمواقم  هنیدم  ياوه  بآ و  یعیبط  لماوع  همه  ربارب  رد  هک  تسا  هدش  هیهت 

نیا دـش . هتفرگ  رظن  رد  عبرمرتـم   235 لک 000 ، تعـسو  هب  یبنلادجـسم و  نوماریپ  رد  يزاب  ياـهاضف  داـجیا  نینچمه  هعـسوت ، حرط  رد 
علض رد  یبرغ 154 ، علـض  رد  یبونج 207 ، علـض  رد  بیترت  هب  اهنآ  ضرع  هدـش و  عقاو  یبنلادجـسم  فرط  راهچ  رد  اهنادـیم  ای  اهاضف 

. تسا رتم  یقرش 27  علض  رد  یلامش 144 و 
تامدخ هب  عبرمرتم   100 تحاسم 000 ، هب  رگید  شخب  هتفای و  صاـصتخا  زاـمن  هب  عبرمرتم   135 تحاسم 000 ، هب  اهاضف  نیا  زا  یـشخب 
ياهانب هب  ار  نارباع  هک  هدـش  هتخاس  یلومعم  یقرب و  ياههلپ  اب  لخدـم  دودح 30  اهاضف  نیا  فارطا  رد  تسا . هدش  هتـشاذگاو  یمومع 

. دناسریم تسا  هدش  داجیا  اهنادیم  ای  اهاضف  نیمه  ریز  رد  هک  وردوخ  ياههاگفقوت  ای  هناخوضو  لیبق  زا  یناگمه  تامدخ 

تامدخ لنوت 

6 نآ 10 / ضرع  رتمولیک و  لنوت 7  نیا  لوط  دنچ  ره  تسا . هعسوت  حرط  رد  یسدنهم  ياهراکهاش  نیرتهتـسجرب  زا  یکی  تامدخ  لنوت 
مرح يرتمولیک  هلصاف 7  رد  هیوهت  يزکرم  هاگتـسیا  زا  لنوت  نیا  هک  ارچ  دوشیم ؛ بوسحم  دننامهیب  يراک  دوخ ، عون  رد  اما  تسا ، رتم 

یبنلادجسم نیمزریز  هقبط  هب  هخانم  لنوت  نهآهار و  مود ، يدنبرمک  قیقع ، يداو  تاعماجلاقیرط ، نابایخ  ریز  زا  روبع  اب  دوشیم و  زاغآ 
. دسریم

سنج زا  هلول  زا 9  هکبش  نیا  دراد . دوجو  یمومع  تامدخ  ياهلاناک  اهلباک و  يارجم  نآ ، زا  رتم  هلصاف 13  هب  لنوت و  نیا  تازاوم  رد 
. تسا هدش  لیکشت  رتمیلیم  رطق 125  هب  کی  ره  دیارولکیلپ و 

. دوشیم طبترم  تامدخ  لنوت  اب  دراد  دوجو  یبنلادجسم  درگادرگ  رد  هک  ياهگنل  ای  جودزم  یعرف  ياهلاناک  قیرط  زا  ارجم  نیا 
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وردوخ هاگفقوت 

لماک ینمیا  تمالـس و  زا  رادروخرب  تخـس و  یحطـس  رذـگهر ، نیا  زا  ات  دـیبلطیم  ار  هدـیچیپ  تایلمع  اهدـصهاگفقوت  نیا  ثادـحا 
شزغل هنوگ  ره  ناکما  و  دوب . مزال  تابث  دقاف  هقطنم  كاخ  نینچمه  دشیم و  ثادحا  نآ  رد  هاگفقوت  نیا  هک  یقمع  هچ ، دـیآ ؛ مهارف 

. دوش هتخاس  ناهج  یتیامح  راوید  نیرتینالوط  هاگفقوت  نیا  ثادحا  يارب  هدوب ، مزال  يور  نیا  زا  تسا . هتشاد  دوجو  نآ  رد  شنار  و 
: دوب عون  ود  لماش  اهراوید  نیا  دیدرگ . داجیا  ینیمزریز  گنیکراپ )  ) هاگفقوت درگادرگ  ییاهراوید  تفای و  ماجنا  زین  راک  نیا 

. نیمز ریز  رد  رتم  ات 66  نایم 22  قمع  رتم و   6 / 60 ضرع )  ) رطق هب  حلسم  نوتب  اب  هرادج ، ود  ای  جودزم  ياهراوید  - 1
، نیمز رد  یبساـنمقمع  اـبو  رتمیتناـس  رطق 80  هب  حلـسم  نوتب  اـب  هاـگفقوت ، ياهلخدـم  ياـههرانک  يارب  هرادـج  کـی  ياـهراوید  - 2

. دسرب نیریز  یگنس  ياههیال  حطسهب  هک  ياهنوگهب 
هب دـنراد ، قمع  رتم  ات 50  ناـیم 5  رطق و  رتمیتناـس  مادـک 110  ره  هک  تسا  حلـسم  نوتب  زا  نوتـس  هدـنرادرب 4100  رد  هاگفقوت  يانب 

لاصتا رد   ] اه تراب )  ) نیمز قمع  رد  هتفرورف  ياهنوتـس  نیا  لوط  عومجم  دـناهتفرگ . رارق  نیمزریز  یگنـس  ياـههیال  يور  هک  ياهنوگ 
. دسریم رتم   100 هب 000 ، رگیدمه ] هب  اهنآ  یضرف 

يداـع طیارـش  رد  عومجم  رد  تسا و  رتـم  نییاـپ 4  هقبط  عاـفترا  رتم و   4 رتـالاب 90 / هقبط  عاـفترا  هک  هدـش  هتخاـس  هقبط  ود  رد  اـنب  نیا 
. دراد ار  لیبموتا  هاگتسد  ماحدزا 4500  جوا  طیارش  رد  شیاجنگ 4000 و 

دراد و رارق  ود  ياهنم  هقبط  رد  رگید  يات  هس  و  کی ، ياهنم  هقبط  رد  اهنآ  يات  هس  هک  تسا  یجورخ  يدورو - شـش  ياراد  هاـگفقوت 
. دنراد هار  هنیدم  یلصا  ياهنابایخ  هب  همه 

. دنراد هار  رگیدمه  هب  تسا  هتفرگ  رارق  نیریز ) هقبط   ) رد یبنلادجسم ، هشوگ  راهچ  رد  هک  يرادبیش  ياهورهار  قیرط  زا  هقبط  ود  نیا 
زا کی  ره  ضرع  لوط و  دنتـسه . دننامهان  رگید  ياتراهچ  دننامه و  اهنآ  ياتهدزای  هک  تسا  دـحاو  هدزناپ  لماش  هقبط  ره  رد  هاگفقوت 

رتم بیترت 100 و 80  هب  دننامه  ياهدحاو 

وردوخ www.Ghaemiyeh.comهاگفقوت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 353زکرم  هحفص 319 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:285
نیدب تسا و  رتم  ضرعو 20  لوطاب 80  لپ  جنپ  زا  بکرم  دحاو  ره  دناهتفرگ . رارق  اهنآ  نایم  هلـصاف  رد  تامدـخ  ياهنامتخاس  تسا و 

. دراد دوجو  رواجتم  ییاهنوتس  طسو ، اهتنا و  ادتبا ، رد  لپ  ره  فرط  ود  رد  و  دسریم ، دروم  هب 110  هقبط  ود  رد  اهلپ  عومجم  بیترت 
دنراد رارق  اهلخدم  کیدزن  رد  نیمزریز و  مود  لوا و  هقبط  نایم  طابترا  هدننک  رارقرب  ياهبیش  هدودحم  رد  هک  دننامهان  ياهدحاو  اما 

. تسا رتم  نآ 20  ضرع  ات 70 و  زا 20  لپ  ره  لوط  هک  دنتسه  لپ  ياراد 56  عومجم  رد 
250 لـک 000 ، تحاـسم  هب  لخادـتم و  حلـسم  نوتب  اـب  وردوخ ، فقوت  طاـقن  یجورخ و  يدورو - اـهورهار و  زا  معا  هاـگفقوت ؛ فک 

. تسا هدش  رادروخرب  یتعنصگنس  يامن  زا  ثادحا و  حلسم  نوتب  اب  زین  یلخاد  ياهراوید  هدش و  ششوپ  عبرمرتم 

یتامدخ ياهانب 

هاگفقوت زا  ناگدـننک  هدافتـسا  يارب  زاین  دروم  ياهینابیتشپ  تامدـخ و  همه  هک  هدوب  مزال  اـهوردوخ ، هاـگفقوت  تعـسو  هب  هجوت  اـب 
. دشابن رورم  روبع و  ِندرک  دنک  هجیتن  رد  نآ و  زا  جورخ  هب  يزاین  هک  ياهنوگ  هب  دوش ، مهارف 

: تسا هدش  ثادحا  ریز  حرش  هب  یمومع  تامدخ  هژیو  ِینامتخاس  ياهدحاو  ای  اهنامتخاس  اهوردوخ ، ِهاگفقوت  هعومجم  لخاد  رد 
ریز حرـش  هب  یمومع  تامدخ  هدنهدهئارا  هقبط و  راهچ  زا  لکـشتم  کی  ره  هک  ینامتخاس  دحاو  لماش 15  یمومع : تامدخ  ياهانب  - 1

: تسا
. هطقن  6214 نتسشن :) يارب  ياهچیسرک  بآ و  ریش  لماش   ) وضو يدارفناياهلحم  - 

. دروم  7858 یندیماشآ : بآ  ياهریش  - 
. همشچ  2432 یتشادهب : سیورس  - 

. دناهدش عیزوت  هقبط  ود  رد  عقاو  هاگفقوت  دحاو  یس  رد  هک  هاگتسد   116 یقرب : ياههلپ  - 
. دروم  30 تباث : ياههلپ  - 

ثادحا هقبط  کیرد  مادکرههک  ینامتخاس  دحاو  لماش 27  صاخ : تامدخ  ياهانب  - 2
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لیبق زا  يزکارم  دـناهدش . عیزوت  هعـسوت ] حرط  ياهانب  ریز  رد  یبنلادجـسم و  تمـس  راـهچ  رد  عقاو   ] هاـگفقوت شخب  رد 4  هدـیدرگ و 
قاتا دروم ،)  2  ) اههاگریمعت دروم ،)  6  ) یناشنشتآ زکارم  دروم ،)  5  ) یهدـناماس لرتنک و  ياهقاتا  هاگنامرد ، ینابهگن ، یتینما و  زکارم 

نیا رد  هک  دنتـسه  صاخ  یتامدـخ  ياهدـحاو  هلمج  زا  دروم )  2  ) نزاـخم و  دروم ،)  4  ) شیتـفت یـسرزاب و  زکارم  دروم ،)  1  ) هناخدیلک
. دناهدش عقاو  بسانم  یناکم  عیزوت  اب  هاگفقوت 

اوه هیوهت  متسیس 

نازیم رظن  زا  تسین و  مارحلادجـسم  متـسیس  زا  رتـمک  اـهتیلباق  اـهییاناوت و  رظن  زا  یبنلادجـسم ، رد  اوه  يزاـسعوبطم  هیوـهت و  متـسیس 
( يرارطضا  ) ياهریخذ ناوت  زا  دسریم و  نت   17 هب 000 ، يوبن  مرح  هدننکدرس  ياهدحاو  تردق  عومجم  هچ ، تسا ؛ رتالاب  نآ  زا  تردق 

. تسا رادروخرب  نت  نازیم 3400  هب  زین  يرگید 
دنراد تردق  راخب  بسا  رازه  تفه  مادک  ره  هک  ياهژیو  یقرب  ياهروتوم  هلیـسو  هب  هک  تسا  دحاو  لماش 6  اوه  هدننکدرس  ياههاگتسد 

. دننکیم راک  تاو  ولیک   13 تردق 8 / هب  یقرب  نایرج  اب  و 
هاگتـسیا نیا  رد  تسا . عـقاو  دراد - رارق  مرح  يرتـمولیک  هلـصاف 7  رد  هک  تامدخ - ِيزکرم  هاگتـسیا  لخاد  رد  اوه  هدننکدرـس  هاگتـسیا 

هدش درس  بآ  نلاگ   17 هقیقد 000 ، ره  رد  نیگنایم  روط  هب  دوجوم و  ياهپمپ  کمک  اب  هدـش و  رقتـسم  ناهج  هدننکدرـس  نیرتگرزب 
ازارد هب  مین  تعاس و  کی  تامدخ  لنوت  قیرط  زا  بآ  نیا  تشگرب  تفر و  دوشیم و  ژاپمپ  دجسم  تمس  هب  هاگتسد  نیا  رد  هدش  هدامآ 

. دشکیم
زا ياهکبش  قیرط  زا  دوشیم و  زاغآ  راخب ) بسا  تردق 450  هب  مادک  ره   ) گرزب پمپ  تفه  کمک  اب  یلصا و  هاگتسیا  زا  بآ  تکرح 

لخاد رد  تامدـخ  لنوت  لخاد  رد  اههلول  نیا  دوریم . یبنلادجـسم  دـیدج  ياـهانب  نیریز  هقبط  فرط  هب  رتمیتناـس  رطق 90  اب  ياـههلول 
رد زین  رگید  هلول  ندوزفا 2  ناکما  هدش و  يزاساج  رتمولیک  لوط 7  رتم و   6 ضرع 2 / رتم ،  4 یلخاد 1 / عافترا  اب  حلـسم  نوتب  زا  یلاناک 

. تسا هدش  هتفرگ  رظن  رد  لاناک  نیا 
داجیا مزال  ياههکنپ  هب  زهجم  هیوهت ، قاتا  کی  یس و  ریسم ، لوط  رد  لنوت ، نیا  رد 
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. تسا هدش 

هب زین  سپ  نآ  زا  میسقت و  رتمیتناس  رطق 50  هب  ییاههلول  اب  یلصا  هکبش  ود  هب  یبنلادجسم ، دیدج  ياهانب  ِنیمزریز  هقبط  رد  اههلول ، نیا 
فلتخم طاقن  رد  هدش  بصن  لئوکنف  هاگتسد  هب 143  اهنآ  قیرط  زا  ات  دوشیم  ددجم  میسقت  رتمیتناس  ات 7  ینعی  رتمک ؛ رطق  اب  ییاههلول 

. دسرب فکمه  هقبط 
میدـق ياـهانب  ياوه  هیوهت  هکبـش  نیا  هک  دوـشیم  بعـشنم  رتمیتناـس  رطق 25  هب  ییاـههلول  اـب  یعرف  ياهکبـش  نـینچمه  هکبـش  نـیا  زا 

قیرط زا  هدش و  داجیا  دجسم  هلبق  تمـس  راوید  تازاوم  رد  درـس  ياوه  لماح  ياهلاناک  روظنم  نیا  يارب  دراد . هدهع  رب  ار  یبنلادجـسم 
نیمه هب  دنکارپیم . دجـسم  ياوه  رد  اجنآ  زا  دـسریم و  هلبق  تمـس  راوید  يالاب  رد  هدـش  هیبعت  ياههرجنپ  هب  درـس  ياوه  اهلاناک ، نیا 
لاقتنا هکبـش  هلمج  زا  مزال ؛ یتامدخ  ياههکبـش  زا  یـشخب  هدیدرگ و  داجیا  لاناک  ود  زین  یبنلادجـسم  ینایم  نحـصود  لخاد  رد  روظنم 
عوبطم هیوهت  زا  زین  ار  يدوعـس  هعـسوت  نیتسخن  رد  یثادحا  ياهانب  هکبـش  نیا  کمک  اب  ناوتب  ات  تسا  هدش  يزاساج  نآ  رد  درـس  ياوه 

. تخاس رادروخرب 
یسم ياهرجنپ  اب  هدیدرگ و  هیبعت  دیدج  ياهانب  ياهنوتس  زا  کی  ره  هدعاق  رد  هک  ییاههچیرد  قیرط  زا  نیمزریز و  هقبط  زا  درـس  ياوه 

دوشیم و شخپ  هعسوت  حرط  فکمه  هقبط  ياهانب  رسارس  رد  تسا  هدش  هدیشوپ  دنتسه ) یگنـس  ياهفالک  ای  اهباق  ياراد  دوخ  هک  )
. دوشیم هدنادرگزاب  هدش  داجیا  روظنم  نیمه  هب  هک  يرگید  ياههچیرد  قیرط  زا  تسا  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  يدرس  هک  ییاوه 

اب دوش و  فقوتم  ینیشام  هیوهت  ِراک  بسانم ، ییاوه  بآ و  طیارـش  رد  ات  تسا  كرحتم  ياهدبنگ  اب  یگنهامه  ياراد  اوه  هیوهت  متـسیس 
دنراد تردق  راخب  بسا   2 مادک 5 / ره  هک  روتوم ، راهچ  هلیـسو  هب  اهدبنگ  زا  کی  ره  دریذپ . تروصیعیبط  هیوهت  اهدبنگ  نیا  نتفر  رانک 

. دراد دوجو  اهنآ  کت  هب  کت  نامزمه و  ریغ  نامزمه و  ندرک  هتسب  زاب و  ناکما  دنوشیم و  اجباج  هژیو  ياهکتشلاب  يور  رب 
. درادهگن یلوبقم  دـح  رد  ار  نآ  دـنک و  میظنت  ار  اوه  یگدولآ  هزادـنا  دـناوتب  هک  تسا  هدـمآ  مهارف  ناکما  نیا  نینچمه  هناماس ، نیا  رد 

يارب ینمیا  هتفرشیپ  متسیس  نیا ، رب  نوزفا 
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. تسا هتشگ  مهارف  فقس  رد  هدش  بصن  ِتاموتا  ياهشاپبآ  قیرط  زا  قیرح ، زا  يریگشیپ  رادشه و 

يوبن مرح  قرب  نیمأت 

یبنلادجـسم رد  هچنآ  دـش و  رکذ  مارحلادجـسم  دروم  رد  هچنآ  نایم  یتواـفت  مزـال ، ِيژرنا  نیمأـت  هوحن  نینچمه  قرب و  نیمأـت  عباـنم  رد 
هتفریذپ تروصفلتخم  عبانم  قیرط  زا  قرب  نیمأت  روظنم  هب  یتاعلاطم  مارحلادجـسم  دننامه  زین  یبنلادجـسم  رد  هچ ، درادن ؛ دوجو  مینیبیم 

و میدرک ، هراـشا  اهنادـب  شخب  نـیا  زاـغآ  رد  هـک  يوـبن ، مرح  رد  لاـعف  ياـههناماس  هـمه  يارب  قرب  ناـیرج  رارمتـسا  ناـکما  اـت  تـسا 
. دشاب مهارف  تسا ، هلمج  نآ  زا  هتسبرادم  ياهنویزیولت  رون و  ادصیاههناماس ،

2 دلوم 5 / هاگتسد  ياراد 6  هاگورین  نیا  دوشیم . نیمأت  صوصخم  هاگورین  دحاو  کی  قیرط  زا  نادـب  قحلم  ياهانب  یبنلادجـسم و  قرب 
رد يرارطـضا  قرب  نیمأت  يارب  رگید  هاگتـسد  کی  دنکیم . نیمأت  ار  مرح  قرب  تاواگم  تیفرظ 10  اب  اهنآ  ياتراهچ  هک  تسا  یتاواـگم 

. دنکیم نیمأت  ار  اهوردوخ  هاگفقوت  قرب  زین  هاگتسد  کی  دوشیم و  يرادهگن  هدامآ  ِتیعضو 
. تسا هدش  هفاضا  یهاگورین  دحاو  نیا  هب  زین  رگید  یتاواگم   2 دلوم 5 / ود  ًاریخا 

اهنآ تخاس  لحارم  یبنلادجسم و  ياهرد 

، مینک هظحـالم  يروآنف  رنه و  شناد و  شـالت و  زا  ییاـههنومن  ناونع  هب  ار ، یبنلادجـسم  ياهکبـشم  اـههرجنپ و  یلـصا ، ياـهرد  رگا 
. تسا هتفریذپ  ماجنا  هتسجرب  رظن  ره  زا  يراک  دید  میهاوخ 

هتفرگ راک  هب  زاس  تخاس و  ياههویـش  نیرتدیدج  نیرتدمآراک و  ماخ و  داوم  نیرتهب  یبنلادجـسم  یبوچ  مزاول  رگید  اهرد و  هیهت  يارب 
. تسا هدش 

کـشخ روظنم  هب  هدـش و  لمح  روشک  لخاد  هب  بسانم  ياهاج  زا  دوب ، مزال  راک  نیا  يارب  هک  جاس  ياـهبوچ  ناوارف  ریداـقم  نینچمه 
ندرک کشخ  هب  تبـسن  دوشیم ، لرتنک  هنایار  اب  هک  هژیو  ياههاگتـسد  کمک  اب  اـت  تسا  هتفرگ  رارق  رما  ناصـصختم  راـیتخا  رد  ندرک 

اهنآ
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ینیشام تروصهب  راک  نیا  هچ ، تسا ؛ هدوب  تایلمع  نامز  زا  نتساک  نیشام ، اب  اهبوچ  ندرک  کشخ  هب  ندروآ  يور  لیلد  دننک . مادقا 

دنچ دوب  نکمم  دریگ  ماجنا  یتنس  ياههویش  هب  یتسد و  تروصهب  راک  نیا  دوب  رارق  رگا  هک  یلاح  رد  تسا ، هدیـشک  ازارد  هب  هام  اهنت 5 
. دریگب تقو  لاس 

. دش هتخاس  اجنآ  رد  زاین  دروم  ياهرد  دیدرگ و  لمح  ایناپسا  نولسراب  هب  اهبوچ  مزال ، ياهیسراو  هلحرم و  نیا  ماجنا  زا  سپ 
قاصلا رد  دـش و  هدافتـسا  اهبوچ  يزاسهدامآ  رد  هتفرـشیپ  ياهرازبا  رگید  يرزیل و  ياههرا  زا  اهرد  تخاس  ناـیرجرد  زین  نولـسراب  رد 

. دندرک هدافتسا  هنابز  قاف و  زین  یبوچ و  ياهخیم  زا  يزلف  ياهرازبا  خیم و  زا  نتسج  هرهب  ياج  هب  زین  رگیدمه  هب  اهفالک  اهبوچ و 
. دوب ندش  هیهت  لاح  رد  یسم  ِینییزت  رصانع  هسنارف ، نآور  رد  رگید  یهاگراک  رد  نولسراب ، رد  اهرد  تخاس  تایلمع  نایرج  اب  نامزمه 

اهنآ يور  اهرد  ندش ، هتخاس  زا  سپ  ات  درکیم  بسک  ار  بسانم  لیامش  لکش و  یمالـسا  رنه  رد  موسرم  ياههویـش  هیاپ  رب  رـصانع  نیا 
. دوش بصن 

دیآ لمع  هب  تقد  تیاهن  اهنآ  ندرک  یلقیـصو  نتخیر  تایلمع  رد  دوب  مزال  دوش  هداد  الط  بآ  ًادعب  تسیابیم  رـصانع  نیا  هک  اجنآ  زا 
ای بیع  هنوگ  ره  دوجو  تروصرد  هک ، ارچ  دـشاب ؛ یللخ  بیع و  هنوگ  ره  دـقاف  یلقیـصو و  فاـصاًلماک  دوشیم  هیهت  هک  یلوـصحم  اـت 

. دادیم ناشن  ار  دوخ  یبوخ  هب  نداد  الط  بآ  زا  سپ  للخ  بیع و  نیا  للخ ،
یلاکـشا ياراد  هک  گرزب  ياههعطق  يارب  دوش و  ادج  رگیدمه  زا  اهنآ  يازجا  دوب  مزال  رـصانع  نیا  نداد  الط  بآ  يارب  دـعب  هلحرم  رد 

. ددرگ مهارف  مزال  شیاجنگ  اب  ياهژیو  ياههروک  دندوب  هریاد  مین  لیبق  زا 
. دنوش بصن  اهرد  يور  ات  دش  لمح  نولسراب  هب  هدش  هیهت  ياههعطق  رصانع و  لحارم ، نیا  نتفای  نایاپ  زا  سپ  لاح ، ره  هب 

ماگنه هب  نینچمه  اهرد و  يازجا  تاعطق و  بیکرت  تخاس و  لحارم  رد  تشاد ، نزو  نت   2 دودح 5 / يرد  ره  هک  اجنآ  زا  تسا  ینتفگ 
یفاک یتقو  یبنلادجسم ، رد  اهنآ  بصن 
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. دش هتشاد  لوذبم  اهرد  نزاوت  ظفح  يارب 

یگنر ياههرجنپ 

هتبلا دهدیم . ناشن  ار  دوخ  یبوخ  هب  هعـسوت  حرط  ياهانب  رد  هک  تسا  یمالـسا  رنه  ياههصخـشم  زا  یکی  یگنر  ياههشیـش  زا  هدافتـسا 
يدرف یتسد و  ياهتراهم  رب  ًامامت  تسا ، هدش  یتسد  هویش  نیزگیاج  اهنآ  ینیشام  هویـش  جیردت  هب  هک  اهراک  رگید  فالخ  رب  راک ، نیا 

اههچیرد و تخاس  رد  مزال  یبوچ  ياههعطق  هیهت  يارب  جاس  ياهبوچ  ندیـشارت  هب  تسدهریچ  ینادـنمرنه  يور ، نیمه  زا  تسا ؛ ینتبم 
نیدنچ هب  نانآ  تراهم  هفرح و  ياههشیر  هک  تسدربز  ینارگهشیش  سپـس  دنتخادرپ و  یلخاد  ياهرد  نینچمه  اهکبـشم و  اهراصح و 

ود نیا  يراکمه  هجیتن  دـنتخادرپ و  اهلوصحم  نیا  يارب  بسانم  ياهشیـش  ياههعطق  ندرک  هداـمآ  دـیلوت و  هب  ددرگیم  زاـب  شیپ  هدـس 
ار تفرـشیپ  يروآنف  تعنـصو و  ناوارف  یتسدهریچ  تراهم و  ياههناشن  هک  تخاس  رگهولج  عیدـب  ییاههتخاس  بلاق  رد  ار  دوخ  هورگ ،

. دوب یمالسا  رنه  ثاریم  زا  رگماهلا  يدامن  هدروآ و  درگ  دوخ  رد  اجکی 
رگید اهامن و  گنـس  اهغارچلچ ، اهنوتـسرس ، رانک  رد  دـندش ، نیذآ  نآ  دـننامه  سم و  ینییزت  ياههعطق  هب  هک  یبوچ  ياـههتخاس  نیا 

«(1) . » دزاسیم نادنچ  ود  ار  اهانب  تمظع  لالج و  یبنلادجسم  رد  رنه  يرامعم و  رصانع 

زا ار  شخب  نیا  رـضاح ، باتک  فلؤم  هدـمآ و  ًانیع  351 و 364  هعـسوتلاۀصق ص 344 - رد  شخب  نیا  تاعالطا  زا  ياهدـمع  شخب  - 1
« مجرتم تسا «..  هدرک  لقن  اجنآ 
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ماقرا رامآ و  نابز  زا  مجنپ : لصف 

هراشا

ماقرا نابز  زا  یبنلادجسم  یلک  تیعضو  هرامش 1 : لودج 
دهف کلم  نارود  هعسوت  ج : يدوعس ، هعسوت  نیتسخن  زا  سپ  ب : يدوعس ، هعسوت  نیتسخن  زا  شیپ  فلا :

تاظحالمعمج جبفلادروم 
. تسا دهف  کلم  نارودهعسوت  زا  لبقهب  طوبرم  مقرنیا   16 ، 327 - 6 ، 024 10 ، 303 عبرمرتم ) بسحرب   ) یبنلادجسم تحاسم 

82 حرط 000 ، رد  زاسون  ياهنامتخاس  تحاسم 
( عبرمرتم بسحرب   ) دهف

67 رد 000 ، یثادحا  ياهنامتخاس  ماب  تحاسم 
( عبرمرتم بسح  رب   ) دهف هعسوت  حرط 

235 دهف 000 ، هعسوت  حرط  رد  ینوماریپ  ياهاضف 
( عبرمرتم بسح  رب  )

دهف نارود  ینوماریپ  ياهاضف  هعسوت و  لماش  مقر  نیا   400 ، 327 384 ، 000 6 ، 024 10 یبنلادجسم 303 ، نکاما  ياهتحاسم  عومجم 
دوشیم زین 

. دسریم مه  رفن  نویلیم  کی  ات  ماحدزا  تاقوا  رد  مقر  نیا   73 ، 000 577 ، 000 95 ، 000 58 رازگزامن 000 ، دادعت  شیاجنگ 
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تاظحالمعمج جبفلادروم 

اههتسدلگ 5 4 6 10 دادعت 
-104 72 36 رتم ) بسح  رب   ) اههتسدلگ عافترا 

18 18 تباث -- ياههلپ  دادعت 
6 6 كرحتم -- ياههلپ  هعومجم  دادعت 

اهلخدم 5 17 64 81 اهرد و  رامش 
27 27 كرحتم -- ياهفقس  دادعت 

: يروآدای

. دراد تحاسم  عبرمرتم  ًابیرقت 300  مادک  ره  هک  هدش  هتخاس  كرحتم  دبنگ  هعسوت 27  حرط  ياهانب  رد  - 1
لخدم ره  تسا . یبرغ  یقرـش و  یلامـش ، علـض  هس  رد  یلـصا  لخدم  تفه  هدنرادربرد  هعـسوت ، حرط  رد  هدـش  داجیا  دـیدج  ياهانب  - 2

رد زین  رگید  یلـصا  ِلخدم  ود  لخدم ، جـنپ  نیا  رب  نوزفا  تسا . یبناج  هاگرد  ود  رگیدـمه و  رواجم  هاگرد  راهچ  رب  لمتـشم  زین  یلـصا 
ياههلپ هب  جورخ  دورو و  هاگرد  هد  یبناج و  هاگرد  شـش  رگیدمه ، رواجم  هاگرد  هس  رب  لمتـشم  مادک  ره  هک  دراد  دوجو  یبونج  علض 

يالاب رب  تساهانب و  نیا  یلصا  لخدم  هک  دراد  دوجو  دهف  کلم  هزاورد  زین  هعـسوت  ياهانب  یلامـش  علـض  طسو  رد  تسا . كرحتم  یقرب 
. تسا هدش  هتخاس  هتسدلگ  ود  زین  نآ  راوج  رد  کچوک و  دبنگ  تفه  هاگرد ، نیا 
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. دوش نیزگیاج  لیاف  نیمه  رخآ  رد  هرامش 2  لودج 
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«(1)  » یبنلادجسم ياههعسوت  نایم  ینامز  هلصاف  هرامش 3 : لودج 

هب هلصاففیدر 
لاساتزا

باّطخ 10 نب  رمع  يزاسون  هعسوت و  نارود  يزاسون  هعسوت و  نیتسخن   1
ربیخ حتف  زا  سپ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلصربمایپ 

نافع 12 نب  نامثع  يزاسون  هعسوت و  باطخ  نب  رمع  يزاسون  هعسوت و   2
کلملادبع 59 نب  دیلو  يزاسون  هعسوت و  نامثع  يزاسون  هعسوت و   3

يدهم 73 يزاسون  هعسوت و  دیلو  يزاسون  هعسوت و   4
نیتسخن 706 زا  سپ  ناملسم  نانارمکح  ياهيزاسون  يدهم  يزاسون  هعسوت و   5

يزوس شتآ 
قیرح 21 نیمود  زا  سپ  يابتیاق  ناطلس  هعسوت  ناملسم  نانارمکح  ياهيزاسون   6

ینامثع 377 دیجملادبع  ناطلس  هعسوت  يابتیاق  هعسوت  يزاسون و   7
دوعس 105 لآ  زیزعلادبع  کلم  يزاسون  هعسوت و  ینامثع  دیجملادبع  يزاسون  هعسوت و   8
زیزعلادبع 35 نب  دهف  کلم  عماج  يزاسون  هعسوت و  زیزعلادبع  کلم  يزاسون  هعسوت و   9

« مجرتم هعسوتلاۀصق ص 286 «. زا  تسا  هتفرگ  رب  - 1
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یبنلادجسم مارحلادجسم و  هعسوت  ياهحرط  كرتشم  ياهیگژیو 

یبنلادجسم مارحلادجسم و  هعسوت  ياهحرط  كرتشم  ياهیگژیو  مشش : لصف 

هراشا

نیرتشیب اب  اههبـساحم  اهیحارط و  یبنلادجـسم ، مارحلادجـسم و  هعـسوت  حرط  ود  ره  رد  هک  تسا  هدوب  نیا  رب  هراومه  نـالوؤسم  رارـصا 
داوم و نیرتـهب  راـک ، يارجا  فـلتخم  لـحارم  رد  دریگ . ماـجنا  ینف  یـسدنهم و  ياهدرادناتـسا  نیرترب  قـبط  رب  ارجا  دریذـپ . تروـصتقد 
ییابیز و جوا  رد  يرنه و  ینف و  ياههصخـشم  نیرتهتـسجرب  زا  رادروخرب  دـیآیم  دـیدپ  هک  ییاهانب  هجیتن  رد  اـت  دوش  فرـصم  حـلاصم 

. دیآ رظن  هب  دننامهیب  يراکهاش  دشاب و  هوکش 
رب دیدرگ . نیودت  یبنلادجسم  مارحلادجـسم و  هعـسوت  ياهحرط  يارب  یگنهامه  كرتشم و  راک  لوصا  هتـساوخ ، نیمه  بوچ  راهچ  رد 

: دریگ رارق  هجوت  دروم  ریز  تاکن  تسیابیم  لوصا ، نیا  هیاپ 
ياهنوتب عاونا  هدافتـسا ، دروم  ینامتخاس  حـلاصم  عاونا  كاخ ، نزو  لمحت  نازیم  كاـخ و  رـصانع  هبناـج  همه  شیاـمزآ  یـسررب و  - 1

ینف زاس و  تخاس و  ياهدرادناتسا  نیمأت  روظنم  هب  هطقن  ره  يارب  نوتب  عون  نیرتبسانم  ندرک  صخشم  نینچمه  حلـسم و  ریغ  حلـسم و 
. یسدنهم و 

جیاتن رگنایامن  نکمم ، تقد  نیرتشیب  اب  اهحرط  نیا  هک  ياهنوگ  هب  ییارجا ؛ ياهحرط  رد  اهیسررب  اهشیامزآ و  جیاتن  ندرک  ظاحل  - 2
. دهد شهاک  نکمم  دح  نیرتمک  هب  ار  اطخ  هنوگ  ره  زورب  لامتحا  دشاب و  تاعلاطم  یسررب و  تایئزج  اهشیامزآ و 
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نایم قیفلت  هک  ياهنوگ  هب  یبنلادجـسم ؛ مارحلادجـسم و  میدـق  ياهانب  هعـسوت و  ياهانب  نایم  بولطم  ینگمه  یتخاونمه و  تاـعارم  - 3

. دشاب نکمم  قیفلت  نیرتیعیبط  اهنآ 
نیرتهب اـت  زاـس ، تخاـس و  ياههویـش  حـلاصم و  داوم و  اهنیـشام و  زا  معا  نیون ؛ يروآنف  ياهدرواتـسد  نیرتدـیدج  يریگراـک  هب  - 4

. دزاس مهارف  اهنآ  يارب  ار  نکمم  رمع  نیرتشیب  انب و  تیفیک 
: تسا هدوب  ریز  ییاهن  فادها  هدنرادربرد  یبنلادجسم  مارحلادجسم و  هعسوت  همانرب  هعسوت : همانرب  ییارجا  فادها 

. اهنآ شیاجنگ  ندرب  الاب  فده  هب  یبنلادجسم  مارحلادجسم و  ياهانب  هب  دیدج  يانب  هعومجم  ود  ندوزفا  - 1
دـیدج و ياـهانب  ياـهمابتشپ  ینوریب ، زاـب  ور  ياـهاضف  زا  هدافتــسا  اـب  مرح  ود  نـیا  یبهذــم  ياـهناکم  شیاـجنگ  نازیم  شیازفا  - 2

. اهنآ رد  مزال  تارییغت  داجیا  اب  میدق  ياهانب  ياهمابتشپ 
هئارا دـش و  دـمآ و  يارب  رتشیب  يدازآ  تلوهـس و  ندروآ  مهارف  فدـه  هب  هنیدـم  هکم و  يزکرم  هقطنم  ود  راتخاس  رد  لوحت  داـجیا  - 3

اهرد و ثادـحا  قیرط  زا  زامن  ماـگنه  رد  هژیو  هب  نارئاز  جورخ  دورو و  رد  تلوهـس  نینچمه  يزورهنابـش و  لاـعف و  یناـبیتشپ  تامدـخ 
. انب ره  شیاجنگ  رادقم  اب  گنهامه  یفاک و  دادعت  هب  بسانم و  ياهورهار 

توصیاههناماس هتـسب ، رادـم  ياهنویزیولت  هعومجم  لـیبق  زا  نارئاز ؛ تمالـس  تینما و  نیمأـت  يارب  مزـال  ياـههناماس  ندروآ  مهارف  - 4
. اوه ینیشام  یعیبط و  يزاس  عوبطم  نینچمه  هیوهت و  یناشن ، شتآ  قرب ، يزکرم ،

. هنیدم هکم و  نکاما  یگدرتسگ  هب  هجوت  اب  اهباسپ  يروآعمج  یناسربآ و  هناماس  ثادحا  - 5
داجیا نینچمه  نایجاح و  نارئاز و  نوزفا  زور  رامـش  هعـسوت و  ياهانب  هعومجم  اب  بسانتم  شیاجنگ  اب  وردوخ  ياههاگفقوت  داـجیا  - 6

هب نانیـشنرس  ناسآ  یبایهار  نینچمه  اهنابایخ و  اـههارگرزب و  هب  اـهنآ  یباـیهار  اـهوردوخ و  ناـسآ  رورم  روبع و  يارب  مزـال  تالیهـست 
. یبنلادجسم مارحلادجسم و  نکاما  لخاد 
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یقرب یتاسیسأت و  ياههناماس  رد  كرتشم  ياهیگژیو 

دنرـصانع اهیگژیو و  نیرتهب  زا  ياهعومجم  زا  هدـنز  يدامن  هکلب  دنتـسین ، حور  یب  کشخ و  ییاهانب  اهنت ، ریخا ، نارود  هعـسوت  ياهانب 
یتخاونکی و رد  همه  دنهدیم و  ناشن  ار  دوخ  یقرب  یتاسیـسأت و  ياههناماس  نینچمه  اهنآ و  رد  هتفر  راک  هب  رـصانع  اهنامتخاس ، رد  هک 

ناناملـسم تدارا  هجوت و  يونعم  رـصنع  دنوشیم : رگیدمه  اب  يونعم  يدام و  رـصنع  ود  نتخیمآ  رد  رب  يدـبلاک  يدنمهوکـش ، ینگمه 
. اهانب تمظع  هوکش و  يدام  رصنع  ناهج و 

، یقرب یتاسیـسأت و  یتامدـخ و  ياههناماس  ندروآ  مهارف  رد  اـهانب و  تخاـس  رد  هک  تسا  هدوب  نآ  رب  زیزعلادـبع  نب  دـهف  کـلم  رارـصا 
نیرتراوتـسا و هک  تسا  نآ  راک  نیرتهدیدنـسپ  يو  دید  زا  هک  ارچ  دنوش ؛ هتفرگ  تمدـخ  هب  اهرازبا  اهراکهار و  اههیرظن و  نیرتهتـسجرب 

. دشاب نیرتراگدنام 
مهارف دروآ  راب  هب  ار  يرتناوارف  هوکـش  تسناوتیم  هچ  نآ  همه  اهانب  تخاس  رد  هک  هنوگ  ناـمه  و  نـالک ، دربهار  نیا  بوچ  راـهچ  رد 

اهنت هک  دش  یحارط  یکرتشم  همانرب  يراک و  لوصا  زین  فلتخم  ياههناماس  هب  یبنلادجـسم  مارحلادجـسم و  ياهانب  زیهجت  رد  دوب ، هدمآ 
داجیا كرتشم  همانرب  نیا  تفاییم . یئزج  ییاهتوافت  رگیدمه  اب  دجسم ، ود  نیا  تیعضو  تیعقوم و  بسانت  هب  تایئزج و  زا  یخرب  رد 

رد ناوت  رادقم  تاصخـشم و  داعبا و  رد  يدروم  ییاهتوافت  اب  دـننامه و  تروصهب  یبنلادجـسم ، مارحلادجـسم و  رد  ار  ریز  ياههناماس 
: تشادرب

: لماش یتامدخ ، یتاسیسأت و  ياههناماس  فلا :
اوه يزاس  عوبطم  هیوهت و  هناماس  - 1

یتشادهب کنخ و  یندیماشآ  بآ  هناماس  - 2
يداع یفرصم  بآ  هناماس  - 3

يراجم ياهبآ  يروآعمج  هناماس  - 4
لیس ناراب و  ياهبآ  يروآعمج  هناماس  - 5

یجراخ یلخاد و  یقرب  ياههلپ  - 6
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. مهم قطانم  رد  شتآ  اب  هلباقم  يارب  نولاه  زاگ  زا  هدافتسا  اب  هتفرشیپ  یناشن  شتآ  هناماس  - 7

: لماش یقرب ، ياههناماس  ب :
ییانشور رون و  هناماس  - 1

ادصهناماس - 2
نفلت هناماس  - 3

عیرس رادشه  تبقارم و  هناماس  - 4
نامز تاعاس و  نداد  ناشن  هناماس  - 5

ینیشام لرتنک  هناماس  - 6
هتسب رادم  ياهنویزیولت  هناماس  - 7

. یکینورتکلا ياههناماس  هیذغت  يارب  نییاپ  ژاتلو  قرب  نایرج  هکبش  - 8
هتفرگ تمدخ  هب  اهيروآنف  نیرتدـیدج  يرـشب و  شناد  ياهدرواتـسد  نیرتهزات  اههناماس ، نیا  زا  کی  ره  رد  اهيروآنف : نیرتدـیدج 

، هنومن يارب  دـیاین ؛ شیپ  اهنآ  راک  رد  یلالتخا  نیرتمک  دـنناسر و  ماجنا  هب  هجو  نیرتهب  هب  ار  دوخ  فیاظو  اههناماس  نیا  اـت  تسا ، هدـش 
دناوتیم نآ  زا  شخب  ره  رد  یئزج  لالتخا  هنوگ  ره  هک  تسا  یلصا  ياههناماس  زا  یکی  یبنلادجسم  رد  مارحلادجـسم و  رد  ادصهناماس 

رد مینادیم  هک  نآ  هژیو  هب  دماجنایب ، نارازگزامن  مدرم و  يوس  زا  نآ  تیفیک  ادصزا و  مزال  يروهرهب  مدع  هجیتن  رد  توصییاسران و  هب 
اهنآ نایم  طبار  اهنت  دنتسین و  هعمج  تعامج و  ماما  ندید  هب  رداق  نانآ  نارازگزامن ، هوبنا  رامش  ناوارف و  تعسو  لیلد  هب  دجسم ، ود  نیا 
ماما اب  هارمه  هک  تسا  ریگارف  يادصنیمه  کمک  هب  دسریم و  نانآ  هب  اهوگدـنلب  یتوصیاههاگتـسد و  قیرط  زا  هک  تسوا  يادـصماما  اب 

نیرتکـچوک هک  درک  روـصت  ناوـتیم  باـسح  نیا  اـب  دـنرادیم . رب  عوـکر  هدجـس و  زا  رـس  وا  هارمه  دـنوریم و  عوـکر  هدجـس و  هـب 
. دروآیم دیدپ  ار  ییاهيراوشد  هچ  هاتوک ، ینامز  يارب  یتح  یتوصلالتخا ،

داعبا و رد  هک  تسا  هزور  همه  موادم و  ياهیـسرزاب  مزلتـسم  هدـش ، دای  ياههناماس  بولطم  یگـشیمه و  درکراک  نیمـضت  تسا  ینتفگ 
ماجنا تسیابیم  فلتخم  حوطس 
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. دبلطیم ار  یناوارف  يرادهگن  تایلمع  مجح  دوخ  نیا  دریذپ .

دجـسم رد  اوه  يزاس  عوبطم  هیوهت و  يارب  هتفرـشیپ  ییاههناماس  دش ، هراشا  اهنادب  رتشیپ  هک  ییاهرایعم  تیاعر  اب  اوه : هیوهت  ياههناماس 
ظاحل اب  دـیاش  دنتـسه و  ناهج  رد  هدـش  ارجا  ياـهماظن  نیرتگرزب  زا  دوخ  عون  رد  اـههناماس  نیا  دـیدرگ . مهارف  یبنلادجـسم  مارحلا و 

صخـشم ار  هناـماس  نیا  تیـساسح  تیمها و  ریز  تاـکن  هـچ ، دـنریگ ؛ رارق  زین  تـسخن  هـبترم  رد  یناـکم  ياهتیدودـحم  اـهیگژیو و 
: دنزاسیم

. ناهج رسارس  ناملسم  اهنویلیم  دزن  نآ  تمرح  سدقت و  ناکم و  یگژیو  - 1
دوشیم و عبرمرتم   108 رب 000 ، نوزفا  یبنلادجسم  دروم  رد  217 و  رب 000 ، غلاب  مارحلادجـسم  دروم  رد  هک  ناکم  ود  نیا  تحاسم  - 2

. تسا هتفای  صاصتخا  زامن  هب  مرح  ود  نیا  نوماریپ  رد  هک  تسا  يزابور  ياهاضف  اهماب و  تشپ  زا  يادج  مقر  نیا  هتبلا 
مارحلادجـسم ياهانب  مه  یبنلادجـسم و  ياهانب  مه  هک  انعم  نیدب  دوش ، هیوهت  ناشیاوه  تسیابیم  هک  ییاهناکم  يراصحنا  یگژیو  - 3

. ددرگ ظاحل  هیوهت  هناماس  يریگراک  هب  نینچمه  باختنا و  رد  یصاخ  هویش  هک  دبلطیم  دوخ  نیا  دنتسه و  زاب  تمس  دنچ  زا 
هلصاف رد  بیترت  هب  یبنلادجسم  مارحلادجسم و  يزکرم  هیوهت  ياههاگتسیا  هچ ، نکاما ؛ زا  هیوهت  يزکرم  ياههاگتسیا  هلـصاف  يرود  - 4

. دسریم مرح  هب  لنوت  ود  قیرط  زا  هیوهت ، ياوه  بآ و  هدنناسر  ياهلاناک  دناهتفرگ و  رارق  اهمرح  نیا  يرتمولیک  يرتم و 7   450

ینییزت يرنه و  ياهیگژیو 

دوخ ییافوکش  تایح و  هب  یمالـسا  يرامعم  نف  ياپ  هب  اپ  رابرید  زا  هک  تسا  یمالـسا  ندمت  ياهدامن  زا  یکی  یبهذم  نکاما  نییزت  رنه 
. تسا هداد  همادا 

نییزت رـصانع  هب  تبون  نآ ، زا  سپ  دراد . عون  داتفه  رب  نوزفا  هک  تسا  یبرع  طـخ  یمالـسا  نییزت  رنه  رد  رـصانع  نیرتهتـسجرب  زا  یکی 
ياهشکور يزلف ، داوم  هشیـش و  اب  نییزت  نوچ  يرـصانع  دسریم و  بوچ  رب  يراکهدنک  نینچمه  نیبوچ و  ياههرکیپ  یبوچ و  حوطس 

يدعب ياههدر  رد  یعیبط  رظانم  ریوصت  یشاک و  گنس و  ياهامن  و  الط ،
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. دنریگیم ياج 

ار دوخ  هژیو  نییزت  اـهنآ  فقـس  اـههرجح و  اـهانب و  لـخاد  هنومن  يارب  دـبلطیم ؛ دـباتیم و  رب  ار  نییزت  زا  ياهژیو  عوـن  يراـک ، نتم  ره 
. دنوشیم هتسارآ  یصاخ  رصانع  اب  اهدجسم  دنبلطیم ، ار  دوخ  صاخ  نیذآ  اهراصح  و  اهنزور ، اههرجنپ ، تساراد ،

نیا زا  هطقن  ره  رد  ياهدـننیب  ره  يور ، نیمه  زا  درادرب و  رد  ار  اههنیمز  اهنتم و  نیا  زا  ياهعومجم  هنیدـم  مرح  هکم و  مرح  ياـهانب  اـما 
. دوب دهاوخ  يورایور  یمالسا  رنه  زا  یتوافتم  رصانع  اب  اهانب 

هب نینچمه  ارجا و  یحارط و  جوا  یبنلادجـسم  مارحلادجـسم و  رد  هدـش  ماـجنا  ياـهنییزت  یبنلادجـسم : مارحلادجـسم و  ياـهانب  نـییزت 
نیرتهب اههویش ، نیرتدمآراک  رـصانع ، نیرتمهم  اهنییزت  نیا  رد  دراذگیم . شیامن  هب  رگیدمه  رانک  رد  ار  نوگانوگ  رـصانع  يریگراک 

نیرتدـیدج زا  دـناهدش و  هتفرگ  تمدـخ  هب  ناراکهفرح  نادـنمرنه و  نیرتهتـسجرب  هدـش و  هتفرگ  راک  هب  حـلاصم  داوم و  نیرتبوغرم  و 
، دـشاب هتـشاد  بسانت  دجـسم  ود  نیا  تمظع  هاـگیاج و  اـب  هک  یتروصهب  ینییزت ، رـصانع  حرط  رد  هناـیار  ياـهتیلباق  زین  اـهيروآنف و 

. تسا هدیدرگ  هدافتسا 
رب مرح  فلتخم  ياهانب  نییزت  رد  یمهس  رـصانع  نیا  زا  مادک  ره  دید  میهاوخ  مینارذگب ، رظن  زا  ار  اهانب  نیا  رد  هتفر  راک  هب  رـصانع  رگا 

شینارک و اههچیرد ، اهقاط ، اههلپ ، اهفک ، اهفقس ، اهراوید ، اهنوتس ، اهقاور ، ات  هتفرگ  اهدبنگ  اههتـسدلگ و  زا  تسا ؛ هتفرگ  هدهع 
يدوعـس و هعـسوت  نیتسخن  ياهانب  میدـق ، ياهانب  نایم  بسانم  یقیفلت  تخاس ، ِعیدـب  ياههویـش  نینچمه  رـصانع و  نیا  کمک  هب  اـهرد 

. تسا هدیشخب  اهانب  هب  یلماک  یگچراپکی  هدمآ و  دوجو  هب  دهف  کلم  هعسوت  ياهانب 
اهراصح و اههدرن و  هتـسشن ، ولج  ياههرجنپ  اهنوتـسرس ، اهغارچلچ ، تخاس  رد  نینچمه  دجـسم و  رـصانع  نیا  زا  کـی  ره  تخاـس  رد 
[، اهربونـصهریت زا  تخرد  یعون   ] یبرغم زرا  بوچ  جاس ، بوچ  لاتـسیرک ، عاونا  هشیـش ، ـالط ، سم ، نوچ  یفلتخم  داوم  رـصانع ، رگید 

. تسا هتفر  راک  هب  چگ  کیمارس و  تینارگ ، عاونا  رمرم ، عاونا  هدش ، نییزت  یتعنصگنس  گنر ، درز  موینیمولآ 
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. تسا نآ  فلتخم  ياههنوگ  اب  یبرع  طخ  دنکیم  ییامندوخ  رتشیب  همه  زا  هک  يرصنع  نایم  نیا  رد  دنامن ، هتفگ  ان 

( یعونصم  ) یتعنص گنس 

نییزت رد  مه  تخاس و  رد  مه  هک  تسا  هنیدم  هکم و  ياهانب  یمامت  رد  دربراکرپ  كرتشم و  رـصانع  زا  یکی  یتعنـصای  یعونـصم  گنس 
گنس عون  نیمه  زا  انب ، ِیجراخ  یلخاد و  ياهامن  نینچمه  اهراصح و  اهكراوید و  زا  ياهدمع  شخب  دراد و  هجوت  روخ  رد  یهاگیاج 

. تسا هدش  مهارف 
ناتـسبرع نداـعم  زا  ًاتدـمع  هک  دوشیم  هتخاـس  هیلوا ) داوم  ناونع  هب   ) یگنراـگنر یعیبـط  ياهگنـس  زا  یعونـصم  اـی  یتعنـصیاهگنس 

رد روظنم و  نیمه  هب  هک  هناخراک  ود  رد  ياهنایار ، هبساحم  لرتنک و  اب  ياهدیچیپ  ینف  لحارم  یط  رد  راک  نیا  تسا . هدش  نیمأت  يدوعس 
. دریذپیم تروص  ، تسا هدش  داجیا  اهنآ  تایلمع  عورش  اب  نامزمه  هعسوت  ياهحرط  یکیدزن 

رد ماگ  نیتسخن  دـبلطیم . ار  یناوارف  تقد  تراـهم و  زین  هژیو و  یحارط  هک  تسا  یعقاو  یتعنـص  ، هویـش نیدـب  یعونـصم  گنـس  دـیلوت 
تخاس يارب  هیلوا  هنومن  ناونع  هب  هژیو  یچگ  ياهبلاق  تخاس  یحارط و  نآ  زا  سپ  دیلوت و  طخ  یحارط  اهگنـس ، نیا  دـیلوت  لحارم 

یلبق یحارط  ساسا  رب  بسانم و  ياهمجح  اهگنر و  رد  صاخ  ياهنوتب  دعب  هلحرم  رد  تسا . تخـس  تازلف  سنج  زا  یعقاو  ياهبلاق 
لخاد رد  ددرگیم و  هیهت  روتامرآ  ياههکبـش  نآ  هزادـنا  لکـش و  بساـنت  هب  هعطق  ره  بلاـق و  ره  يارب  نآ  اـب  ناـمزمه  ددرگیم . هیهت 
هتخیر توافتم  ياهگنر  اب  ياهنوتب  بلاق  فلتخم  طاقن  رد  دوش ، دـیلوت  تسیابیم  هک  ياهعطق  بساـنت  هب  هتبلا  دریگیم . رارق  اـهبلاق 
يراک دوخ  عون  رد  دریگیم  ماـجنا  بیترت  نیدـب  هک  يزیرنوتب  تاـیلمع  دریگیم . رارق  نوتب  یناـیم  ياـههیال  رد  اـهروتامرآ  دوشیم و 
لخاد نوتب  هتعاس ، تشه  یفّقوت  اب  اجنآ  رد  ات  دـنوشیم  هدـنار  دـیلوت  طخ  تمـس  هب  اهبلاق  نآ ، ماجنا  زا  سپ  تسا و  هدـیچیپ  يرنه و 

. دوش تخس  بلاق 
رارق موادم  يریگهزادنا  دروم  داعبا  مه  دراد ، رارق  دیلوت  طخ  رد  بلاق  هک  یلاح  رد 
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ياهگنـس تاعطق  بیترت  نیدـب  دوشیم و  ادـج  نآ  زا  بساـنم  ناـمز  رد  جـیردت و  هب  هعطق  فلتخم  ياهتمـسق  بلاـق  مه  دریگیم و 

. دنوشیم دیلوت  تسا  هدش  هتفرگ  رظن  رد  اهنآ  يارب  انب  رد  هک  یصاخ  ياج  اب  بسانتم  یعونصم 
تروصاهنآ يدنبهیواز  داعبا و  رد  يرتنوزفا  تقد  دوشیم و  ياهژیو  هجوت  دنتسه  اهقاط  هدنهد  لیکشت  هک  ییاهگنس  هب  نایم  نیا  رد 

. دریگیم
ياهيراومهان اهزرد و  یـصوصخم  ریمخ  هلیـسو  هب  دوشیم و  يراکدـلج  يراکفاصیگنـس و  ياههعطق  زا  کی  ره  يور  دـعب  هلحرم  رد 

کی دریگیم و  رارق  یهد  تبوـطر  هژیو  ياـهنلاس  اـی  اـهقاتا  رد  گنــس  ياــههعطق  نآ ، زا  سپ  ددرگیم و  فرطرب  یئزج  یلاــمتحا 
. دوشیم هدیشاپ  بآ  اهنآ  رب  مرگ  بآ  اب  لماک  زورهنابش 

زا هعطق  ره  نآ  زا  سپ  دوشیم . هدودز  یفاضا  ياهنامیس  دریذپیم و  ماجنا  یعونصم  ياهگنـس  يور  ینزملق  راک  هلحرم ، نیا  زا  سپ 
هیبعت ياهنییزت  نینچمه  گنـس و  بصن  هاگیاج  عون و  هب  هتـسب  راک ، نیا  ماجنا  رد  دوشیم . ددـجم  یهدالج  يراکفاصگنـس و  تاعطق 

. دنکشن ای  دباین  هشدخ  نییزت  رصانع  ازجا و  زا  کی  چیه  ات  ددرگیم  لومعم  ياهژیو  ياهتقد  نآ ، رد  هدش 
ار نآ  زاونمشچ  يامن  ات  دنوشیم  بصن  اهانب  رد  دوخ  هژیو  ياج  رد  يرگید  زا  سپ  یکی  دناهدمآ ، مهارف  بیترت  نیدـب  هک  ییاهگنس 

. دنهد لیکشت 

ناهج ياههناخراک  اههاگراک و  زا  هدافتسا 

هب ای  زیهجت  يدوعـس  ناتـسبرع  جراخ  لخاد و  رد  دـنچ  ییاههناخراک  اههاگراک و  هعـسوت ، ياهحرط  رتهب  رتعیرـس و  هچ  ره  ماـجنا  يارب 
هدافتـسا دروم  يزنرب  يزلف و  تاعطق  يالط  هیور  دش . هتخاس  انولـسراب  رد  هعـسوت  ياهانب  ِگرزب  ياهرد  هنومن  يارب  دش ؛ هتفرگ  تمدخ 

- اهغارچلچ نییزت  رد  هدافتـسا  دروم  لاتـسیرک  ياههعطق  تخاس  دـش و  هتخاس  شیرتا  رد  اهغارچلچ  تفرگ . ماـجنا  هسنارف  رد  نییزت  رد 
. تفریذپ تروصقباس  یکاولسکچ  رد  دنوشیم - هتخیوآ  اهغارچلچ  یسم  ياههقلح  درگادرگ  ًاتدمع  هک 

ماجنا يارب  هنیدم  هکم و  رد  هک  ياهژیو  ياههاگراک  اههناخراک و  رد  نینچمه 
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ناونع هب  همه  ات  دش  دـیلوت  نآ  دـننامه  یتینارگ و  یگنـس ، یبوچ ، یـسم ، هعطق  رازه  اههد  دوب  هدـش  سیـسأت  هعـسوت  حرط  ياهشرافس 

. دنوش هدرب  راک  هب  یبنلادجسم  مارحلادجسم و  ياهانب  ینییزت  رصانع 

يرادهگن ریمعت و 

لاعف زورهنابـش  فلتخم  تاعاس  رد  دـناهدش ، داجیا  یبنلادجـسم  مارحلادجـسم و  رد  هک  یقرب  یتاسیـسأت و  یتامدـخ و  ياـههناماس  همه 
دوخ ياهراک  دنناوتب  فقوت  نودب  رمتسم و  روط  هب  ات  دریگیم  ماجنا  اهنآ  دروم  رد  قیقد  ییاهتبقارم  ياهرود و  ییاهیـسررب  دنتـسه و 

. دیاین دوجو  هب  یلیلد  چیه  هب  یللخ  هنوگچیه  تسا  هدمآ  مهارف  نارئاز  شیاسآ  تحار و  يارب  هچنآ  رد  دنهد و  ماجنا  ار 
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هعسوت ياهدرواهر  اهدمایپ و  متفه : لصف 

هریخ ار  ياهدـننیب  ره  دزاسیم و  هّجوتم  دوخ  هب  ار  ياهشیدـنا  ره  هک  يروآتفگـش  ياـهتیلاعف  گرتس و  تامادـقا  گرزب و  ياـهراک 
، راوتـسا هدارا  زا  زیچ  ره  زا  شیب  تسا و  یهت  نورد  ياهییوگهفازگ  اعدا و  زا  رتارف  اهنآ  هب  ندز  تسد  اهنآ و  ماجنا  زاـغآ و  دـنکیم و 

نابحاصزا ار  مان  دای و  نیرتابیز  تسیابیم  ریزگان  ییاهراک ، نینچ  دهدیم - ربخ  دوخ  ناراکردـناتسد  رظن  تقد  شیدـنارود و  ریبدـت 
. دنروآ یپ  رد  ار  نیسحت  نیرتناوارف  دنیاشوخ و  نیرتشیب  دننازیگنارب و  ار  اهساسحا  نیرتكاپ  دنراذگ ، ياج  رب  دوخ 

دناوتیمن دنمناوت  دنچ  ره  یملق  چیه  هک  تسا  هنوگزاجعا  ياهراکهاش  تسد  نیا  زا  یبنلادجسم  مارحلادجسم و  هعـسوت  عماج  حرط  ود 
. دنک میسرت  تسا  لیخت  زا  رتارف  هک  ار  نآ  نیتسار  ریوصت  دروآ و  رد  نایب  هب  ار  نآ  تایئزج 

دنهاوخ ياج  رب  اههدس  اهلاس و  هک  تسا  هدروآ  راب  هب  ار  یمیظع  سوملم و  جیاتن  هتـشاد و  یناوارف  ياهدرواهر  يزاسون  هعـسوت و  نیا 
. دوب دنهاوخ  یمالسا  ندمت  رنه و  يانغ  رگنایامن  دنام و 

هدنام يو  نهذ  هب  رتشیب  هک  ار  نآ  زا  یـشخبدنادیم  مزال  اما  تسا ، رتارف  هدنراگن  ناوت  زا  اهدرواهر  راثآ و  نیا  همه  ندرمـشرب  دنچ  ره 
: دوش روآدای  ارذگ  یتروصهب  تسا  رتنایامن  و 

مارحلادجسم و رد  هک  ییاهحرط  ینید : مسارم  ماجنا  رد  تلوهس  داجیا  - 1
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نیا رد  هعسوت  يزاسون و  هب  ًافرصدوب  نینچ  رگا  اریز  دنتسین ؛ یبهذم  ناکم  ود  نیا  هعسوت  يارب  ییاهحرط  اهنت  هتفرگ ، ماجنا  یبنلادجسم 
داوم نیمأت  رازاب ، ناکـسا ، تاطابترا ، هیلقن ، لـیاسو  نوچ  يرگید  تامدـخ  مه  زاـب  دوب  نکمم  تروصنیا  رد  دـشیم و  هدنـسب  اـهناکم 

هنیدـم هکم و  ياهمرح  نارازگتمدـخ  هتـساوخ  هک  ینید  مسارم  تلوهـس  زا  دوش و  وربور  ییاهيراوشد  اـب  نآ  دـننامه  بآ و  ییاذـغ و 
. دهاکب تسا 

هعسوت ياهحرط  درکراک  لیمکت  اهنآ  زا  فده  هک  هدش  ارجا  زین  يرگید  گرزب  ياهحرط  نآ ، ياپمه  هعسوت و  زاغآ  زا  يور ، نیمه  زا 
. تسا هدوب  هنیدم  هکم و  نانکاس  نینچمه  نایجاح و  نارئاز و  یمامت  هب  ریگارف  بسانم و  تامدخ  هئارا  و 

داجیا نوچمه  يرگید  ياهراک  هدـش ، ارجا  ینید  مسارم  ماجنا  رد  تلوهـس  داجیا  فدـه  هب  هک  ییاـهحرط  هعومجم  رد  لـیلد ، نیمه  هب 
، اهلنوت حطسمهریغ و  ياهلپ  ثادحا  اهيدنبرمک ، يرهـش و  لخاد  ياههداج  اهرهـش ، رگید  هدج و  هنیدم و  هکم و  نایم  ياههارگرزب 

زین مزال و  ياههناماس  كرادـت  نینچمه  يراجت و  ياهرازاب  داجیا  اههاگفقوت ، اهنادـیم و  داجیا  دوجوم ، ياـههداج  اـهنابایخ و  هعـسوت 
. تسا هتفریذپ  تروص  فلتخم  ياههجرد  عاونا و  اب  اهریذپنامهم  اهلته و  ناکسا و  ياهلحم  قرب ، بآ ، كرادت 

ماجنا نامز  یهاتوک  هب  هجوت  اب  هک  هتفر  شیپ  يرگید  گرزب  ياهحرط  ياپمه  هعـسوت ، ياـهحرط  هعومجم  دوشیم  هدـهاشم  نیا ، رباـنب 
. دنسریم رظن  هب  هداعلاقراخ  يدح  ات  اهنآ 

ماـجنا رد  ناـیجاح  نارئاز و  يارب  ار  شیاـسآ  تـحار و  نیرتـشیب  تـسا  هتـسناوت  مرح  هعــسوت  ياـهحرط  راـنک  رد  اـهحرط ، نـیا  يارجا 
. دروآ مهارف  ینید  مسارم  ماجنا  اهتدابع و 

زین ار  یعامتجا  رییغت  لوحت و  یعون  يدابآ  رهش و  ره  رد  يزاسون  هعـسوت و  همانرب  هنوگ  ره  ماجنا  نامگیب  یعامتجا : ياهدرواتـسد  - 2
یعامتجا كرد  یتح  نآ  رد  هک  دـیامن  هار  ون  ییانخارف  هب  درب و  نوریب  دوخ  نهک  هتـسب  هریاد  زا  ار  هعماج  دـناوتیم  هک  دروآیم  یپ  رد 

يزکرم هقطنم  رد  ینوکـسم  دـحاو  کی  بیرخت  هنومن ، يارب  دوریم ؛ الاب  عافترا ، رد  حطـس و  رد  يدابآ ، رهـش و  هعـسوت  ياـپمه  مدرم 
رد ياهیامرـس  دـناوتیم  تراسخ  نیا  دوش و  تخادرپ  کلم  بحاصهب  یتراـسخ  تسیاـبیم  هک  تساـنعم  نادـب  مرح  هعـسوت  يارب  رهش 

رایتخا
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. دریگ هدهع  رب  رهش  ینادابآ  شرتسگ  رد  یمهـس  هلیـسو  نیدب  دنک و  اپرب  ون  ییانب  رهـش  نیمه  زا  رگید  ییاج  رد  ات  دشاب  کلم  بحاص 
زا رتهب  یتیفیک  حطـس و  هب  هقالع  یعون  اب  یکرحت  نینچ  ًالومعم  مینادـب  هک  دـیامنیم  رتشخبرثا  یماگنه  هژیو  هب  یعاـمتجا  كرحت  نیا 

هجوـتم ار  يدـیدج  فیاـظو  يزاـسون  بیرخت و  نیمه  كرحت و  نـیمه  نـیا ، رب  نوزفا  تـسا . هارمه  هتـشاد  دوـجو  ناـمز  نآ  اـت  هـچنآ 
. دروآ دوجو  هب  تاطابترا  یتیبرت و  یشزومآ - یتشادهب ، تامدخ  هئارا  يارب  يدیدج  زکارم  ات  دنکیم  راداو  ار  نآ  دزاسیم و  تموکح 

هیامرس تابث  رتهدرتسگ و  يداصتقا  كرحت  رتهتفرشیپ ، رتهب و  تنوکـس  شیادیپ  بجوم  دشخبیم و  دوبهب  ار  یعامتجا  عضو  همه ، اهنیا 
. دوشیم رازاب  تراجت و  رتشخب  نانیمطا  يروآدوس  و 

یطابترا و ياههکبـش  هعـسوت  ای  ینید  نکاما  هعـسوت  نوچ  ینارمع ، تکرح  ره  هب  يداصتقا  هاگدـید  زا  رگا  يداـصتقا : ياـهدرواهر  - 3
ییاهحرط نینچ  رد  تموکح  هک  یلاوما  دید  میهاوخ  میرگنب ، اهحرط  نیا  هدودحم  رد  عقاو  تالغتسم  كالما و  یـضارا و  تیکلم  کف 

ًالومعم هک  يرگید  شخب  دوشیم و  تخادرپ  تالغتـسم  كالما و  ناـبحاصهب  تراـسخ  ناونع  هب  نآ  زا  یکچوک  شخب  دـنکیم  هنیزه 
رد رگا  هنومن  يارب  دـسریم ؛ كـالما  ناـبحاصای  نارگراـک و  تسد  هب  هک  دوشیم  بجوـم  ار  ییراـج  یگنیدـقن  تسا  رتهدـمع  شخب 
هک تسانعم  نادب  نیا  دشاب  هدـش  هنیزه  يدوعـس  لایر  درایلیم  دـصهدننک  لیمکت  یقاحلا و  ياهحرط  هنیدـم و  هکم و  هعـسوت  ياهحرط 

دتـس و داد و  شیازفا  هب  دوـخ  نیا  هک  هـتفرگ  رارق  مدرم  راـیتخا  رد  یگنیدـقن  تروـصهب  غـلبم  نـیا  زا  لاـیر  دراـیلیم  داـتفه  مـک  تـسد 
. دماجنایم یعماج  يداصتقا  تیلاعف  دیدشت  هب  تیاهن  رد  يراذگهیامرس و 

يداصتقا ییافوکـش  دشاب  لاعف  روشک  کی  رد  يزاسون  هعـسوت و  ياهحرط  هزادـنا  ره  هک  تسا  نشور  یعامتجا  رظن  زا  هتکن  نیا  ًالوصا 
. دوشیم ایحا  اهنآ  ياپمه  زین 

دیاب زین  ار  هتکن  نیا  دراذگیم  نارئاز  نایجاح و  رایتخا  رد  یتامدخ  هک  ینکاما  هنیدم و  هکم و  هعـسوت  ياهحرط  دروم  رد  نیا ، رب  نوزفا 
ار مدرم  ترایز  جح و  رد  رتنوزفا  تینما  شیاسآ و  تحار ، دوجو  ترایز و  جح و  مسارم  ناسآ  ماجنا  هک  تشاد  رظن  رد 

عاضوا و دوخ  نیا  دوشیم و  نارئاز  نایجاح و  رامش  شیازفا  بجوم  دنکیم و  قیوشت  مهم  نیا  هب 

هعسوت ياهدرواهر  اهدمایپ و  متفه : www.Ghaemiyeh.comلصف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 353زکرم  هحفص 341 

http://www.ghaemiyeh.com
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. دشخبیم دوبهب  ار  يدوعس  ناتسبرع  هنیدم و  هکم و  مدرم  يداصتقا  لاوحا 

لیاسو سدقم  رهش  ود  نیا  نارئاز  ناهج و  ناناملسم  يارب  هک  هنوگ  نامه  هنیدم  هکم و  هعـسوت  ياهحرط  هعومجم  هک  نآ  نخـس  هاتوک 
هاـفر شیازفا  يداـصتقا و  تفرـشیپ  دـشر و  بساـنم  هنیمز  زین  اهرهـش  نیا  ناـنکاس  يارب  هتخاـس ، مهارف  ار  شیاـسآ  شمارآ و  تـحار و 

. تسا هدروآ  یپ  رد  ار  يداصتقا  كرحت  یعامتجا و 
. درازگ ساپس  يارس  ود  رد  دهد و  نادنچ  ود  یشاداپ  ار  راگدنام  گرتس و  ياهراک  نیا  ناراگدیرفآ  دنوادخ  هک  دیما 
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. يّوح دیعس  اههقف ، ۀنسلایف و  ساسالا  - 1 « (1)  » همانباتک

. یفطصم مدن  ظفاح  قیقحت  هب  یکم ، دمحم  نب  دمحا  مارحلادجسملا ، رابخاب  مارکلا  رابخا  - 2
1994 م. هفاقثلا ، عباطم  ۀمرکملا ، ۀکم  سّحلم ، حلاصدیشر  قیقحت  هب  یقرزا ، دیلولاوبا  راثآلا ، نم  اهیف  ءاجام  ۀکم و  رابخا  - 3

. سنوم نیسح  مالسالا ، خیرات  سلطا  - 4
1980 م. نییالملل ، ملعلاراد  توریب ، یلکرز ، نیدلاریخ  مالعالا ، - 5

1982 م. ق /. 1402 ه . یبدألا ، فئاطلا  يدان  فئاط ، یعابس ، دمحا  هیوطم ، قاروا  - 6
، یگنهرف تاـقیقحت  تاـعلاطم و  هسـسؤم  نارهت ، مارهرو ، اـضرمالغ  یـشاوح  هـمجرت و  سنیهرتـلا ، و  مالـسا ، رد  اـهسایقم  نازوا و  - 7

.1368
1964 م. ق /. 1384 ه . هعابطلل ، رصم  راد  هرهاق ، همالساب ، نیسح  مارحلادجسملا ، ةرامع  خیرات  - 8

. یکم يدرک  رهاط  دمحم  میرکلا ، هَّللاتیب  ۀکمل و  میوقلا  خیراتلا  - 9
1964 م. ق /. 1384 ه . هعابطلل ، رصم  راد  هرهاق ، همالساب ، نیسح  همظعملا ، ۀبعکلا  خیرات  - 10

يارب یعبانم  هعـسوتلاۀصق و  فلؤم  نینچمه  رـضاح و  باتک  فلؤم  ذخآم  عجارم و  هعومجم  هدنرادرب  رد  همانباتک  نیا  دنامن  هتفگ  ان  - 1
« مجرتم تسا «. رتشیب  هعلاطم 

هعسوت ياهدرواهر  اهدمایپ و  متفه : www.Ghaemiyeh.comلصف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 353زکرم  هحفص 344 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:310
. يرذنم فیرشلا ، ثیدحلا  نم  بیهرتلا  بیغرتلا و  - 11

1973 م. ق /. 1394 ه . رکفلاراد ، توریب ، ضهیون ، جاجع  یبرع  همجرت  نالسرا ، بیکش  ریما  یمالسالا ، ملاعلا  رضاح  - 12
. یطویس نیدلا  لالج  هنیدملا ، ۀکم و  نیب  لیضفتلا  یف  ۀنیبملا  ججُحلا  - 13

. یجرغاس دعسا  مارحلا ، هَّللاتیب  یلا  ةرمعلا  جحلا و  - 14
1976 م. ق /. 1396 ه . فاقوألا ، جحلا و  ةرازو  ضایر ، راطع ، روفغلادبع  دمحا  یبنلا ، ۀّجَح  - 15

. راطع نیسح  روصنم  ةرصاعملا ، ۀیمالسالا  ةرامعلا  ۀمق  نافیرشلا  نامَرَحلا  - 16
1971 م. هفرعملاراد ، توریب ، يدجو ، دیرف  دمحم  نیرشعلا ، نرقلا  فراعم  ةرئاد  - 17

1978 م. ق /. رکفلاراد 1398 ه . توریب  قباس ، دیس  مالسالا ، ةوعد  - 18
. یلباک نیدلا  ردب  دمحم  زیزعلادبع  يدرک و  نیما  دمحم  هَّللادیبع  رئازلا ، جاحلل و  ةرونملا  ۀنیدملا  لیلد  - 19

1981 م. ق /. 1401 ه . فاقوألا ، جحلا و  ةرازو  ۀمرکملاۀکم ، راطع ، روفغلادبع  دمحا  دئاقعلا ، تانایدلا و  - 20
1968 م. ق /. 1388 ه . ثارتلاراد ، توریب ، یجنط ، یئاول  میهاربا  نب  دمحم  نب  هَّللادبع  نب  دمحم  هَّللادبع  وبا  هطوطب ، نبا  ۀلحر  - 21

1959 م. ق /. 1379 ه . رداصراد ، توریب ، ینانک ، دمحا  نب  دمحم  نیسحلاوبا  ریبج ، نبا  ۀلحر  - 22
1988 م. ق /. 1408 ه . هیمالسالا ، دوعس  نب  دمحم  مامالا  ۀعماج  ضایر ، نیسای ، فسوی  هیکلملا ، ۀلحرلا  - 23

1993 م. انیس ، نبا  ۀبتکم  هرهاق ، يدهملا ، تایانع  هیمالسالا ، ۀفرخزلا  یف  نفلا  عئاور  - 24
1983 م. ق /. 1403 ه . رشنلا ، ۀعابطلل و  ملعلاراد  هدج ، کشوک ، هزمح  ییحی  مقس ، ءافش  معط و  ماعط  مزمز  - 25

نابح نبا  ننس  - 26
هجام نبا  ننس  - 27
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يذمرت ننس  - 28

ینطق راد  ننس  - 29
یئاسن ننس  - 30

ماشه نب  کلملادبع  دمحم  وبا  هیوبنلا ، ةریسلا  - 31
1977 م. نییالملل ، ملعلاراد  توریب ، یلکرز ، نیدلاریخ  زیزعلادبع ، کلملا  دهع  یف  ۀیبرعلا  ةریزجلا  هبش  - 32

یقهیب نامیالا ، بعش  - 33
نابح نبا  حیحص  -34

يراخب حیحص  -35
ملسم حیحص  -36

1979 م. ق /. 1399 ه . توریب ، راطع ، روفغلادبع  دمحا  ةریزجلا ، رقص  -37
. دعس نبا  ریبکلا ، تاقبطلا  - 38

يراصنا رداقلا  دبع  دمحم  یجان  خیراتلاربع ، يوبنلا  دجسملا  ۀعسوت  ةرامع و  - 39
یسابع دیمحلادبع  دمحا  راتخملا ، ۀنیدم  یف  رابخالا  ةدع  - 40

ینالقسع رجح  نبا  يراخبلا ، حیحصحرشب  يرابلا  حتف  - 41
1985 م. ق /. 1405 ه . رشنلا ، ۀعابطلل و  هرونملا  ۀنیدملا  ۀکرش  هدج ، ظفاح ، یلع  دیس  هرونملا ، ۀنیدملا  خیرات  نم  لوصف  - 42

رطاخ الم  میهاربا  لیلخ  هرونملا ، ۀنیدملا  لئاضف  - 43
1982 م. ق /. 1402 ه . هیدوعسلا ، فراعملا  ةرازو  ضایر ، مالغ ، فسوی  دومحم  یبرعلا ، طخ  یف  نفلا  - 44

ق. 1404 ه . مالعالل ، لیده  ۀسسؤم  همرکملا ، ۀکم  سابع ، دماح  ثدحلا ، نطولا و  دهف  - 45
1982 م. / 

1992 م. ق /. 1412 ه . هیمالسالا ، ۀفاقثلل  ۀلبقلا  راد  هدج ، یکلام ، سابع  يولع  دمحم  مارحلا ، تیبلا  باحر  یف  - 46
1979 م. ق /. 1399 ه . هکم ، راطع ، روفغلادبع  دمحا  هرمعلا ، جحلا و  سوماق  - 47
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نقد دمحم  دیس  خیراتلا ، ربع  ۀمظعملا  ۀبعکلا  ةوسک  - 48

1977 م. ق /. 1397 ه . همرکملا ، ۀکم  راطع ، روفغلادبع  دمحا  ۀبعکلا ، ةوسکلا و  - 49
رشنلا ۀعابطلل و  ظاکع  راد  هدج ، يواصهنیما ، هفرشملا ، ۀبعکلا  - 50
يروف ناهرب  نیدلاءالع  لاعفألا ، لاوقألا و  ننس  یف  لامعلا  زنک  - 51

یمثیه رجح  نبا  دئاوفلا ، عبنم  دئاوزلا و  عمجم  - 52
1981 م. هیبرعلا ، ۀضهنلاراد  توریب ، یفطصم ، یعمل  حلاص  ، يرامعملا اهثارت  ینارمعلا و  اهروطت  ةرونملا  ۀنیدملا  - 53
1982 م. ق /. 1402 ه . یلدالا ، هنیدملا  يدان  هرونم ، هنیدم  ظفاح ، مشاه  مالسلادبع  خیراتلا ، یف  ةرونملا  ۀنیدملا  - 54

1993 م. لامشلا ، راد  نانبل ،)  ) سلبارط تاحرف ، فسوی  يربکلا ، ۀیخیراتلا  دجاسملا  - 55
لیکو دیس  دمحم  خیراتلا ، ربع  يوبنلا  دجسملا  - 56

لبنح نبا  دنسم  - 57
1980 م. ق /. 1400 ه . عیزوتلا ، رشنلل و  ۀکم  راد  هکم ، يدالب ، ثیغ  نب  قتاع  هیرثألا ، ۀیخیراتلا و  هکم  ملاعم  - 58

1979 م. ق /. 1391 ه . عیزوتلا ، رشنلل و  ۀکم  راد  هکم ، يدالب ، ثیغ  نب  قتاع  زاجحلا ، ملاعم  مجعم  - 59
1401 ه. یفاقثلا ، ۀکم  يدان  ۀمرکملا ، ۀکم  رمع ، عیفر  دمحم  رشع ، عبارلا  نرقلا  یف  ۀکم  - 60

1981 م. ق /.
1981 م. ق /. 1401 ه . یعماجلا ، باتکلل  هماهت  هدج ، جیجحلا ، بوردل  هیفارغجلا  حمالملا  - 61

1951 م. یناحیر ، رداصعباطم  توریب ، یناحیر ، نیما  برعلا ، كولم  - 62
1980 م. هیرصملا ، ۀضهنلا  بتکم  هرهاق ، یبلش ، دمحا  یمالسالا ، خیراتلا  ۀعوسوم  - 63

1972 م. بعشلاراد ، هرهاق ، لابرغ ، قیفش  دمحم  هرسیملا ، ۀیبرعلا  ۀعوسوملا  - 64
يدوهمس نیدلارون  یفطصملا ، راد  رابخاب  افولا  ءافو  - 65
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ص:313
«(1)  » یبنلادجسم ياههعسوت  تیعضو  هصالخ  هرامش 2 : لودج 

هعـسوت زا  سپ  تحاسم  لک  عبرم ) رتم  بسح  رب   ) هعـسوت رادـقم  يدالیم  نآ - ماـجنا  لاـس  يرمق  يرجه  نآ - ماـجنا  لاـس  دروم  فیدر 
تاظحالم تحاسم  شیازفا  دصرد  عبرمرتم ) بسحرب  )

، دندرک انب  ار  دجسم  هباحصو  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  - 1050 یبنلادجسم 1 621 - يانب  نیتسخن   1
ار اهنوتس  تشخ و  زا  ار  اهراوید  گنس و  هب  ار  دجسم  ياههیاپ  % 73 هلآ 7 628 1425 2475 68 / هیلع و  هللا  یلصمرکا  ربمایپ  هعسوت   1

. دندرک انب  امرخ  ناتخرد  ياههنت  زا 
. داد رارق  رتم  مین  کی و  ات  رتم  کی  عافترا  هب  نیچرود  يراوید  نآ  يارب  % 44 باطخ 17 638 1100 3575 44 / نب  رمع  هعسوت   2

راکهب نینهآ  ياههتشر  اهنوتس  رد  درک و  انب  رادشقن  ياهگنس  اب  ار  اهراوید  % 13 نافع 29 649 496 4071 87 / نب  نامثع  هعسوت   3
. درب

. درک ثادحا  ار  حیرض ] هیلوا  ي   ] اههرجنپ بارحم و  ربنم ، % 58 کلملادبع 88 706 2369 6440 19 / نب  دیلو  هعسوت   4
. تخاس نییزت  یشاک  هب  ار  دجسم  % 38 یسابع 161 771 2450 8890 04 / يدهم  هعسوت   5

. درک دیدجت  يوبن  هرجح  زارف  رب  ار  زبس  دبنگ  % 1 يابتیاق 888 1483 120 9010 34 / ناطلس  هعسوت   6
. تخاس یبوچ  فقس  نیزگیاج  ار  يدبنگ  فقس  % 14 دیجملادبع 1265 1848 1293 10303 35 / ناطلس  هعسوت   7

ثادحا زین  نابایخ  نادیم و  دنچ  مرح ، هعـسوت  يزاسون و  رب  ندوزفا  % 58 دوعس 1370 1950 6023 16327 46 / لآ  زیزعلادبع  هعـسوت   8
. درک

هعـسوت نیرتراوتـسا  نیرتابیز و  لاـح  نیع  رد  نیرتگرزب و  % 2351 زیزعلادبع 1405 1985 384000 400327 93 / نب  دـهف  هعـسوت   9
. تسا یبنلادجسم 

« مجرتم ص 285 و 286 «..  هعسوتلاۀصق ، زا  تسا  هتفرگ  رب  - 1
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ص:314
ج 4،ص 121 میوقلا ، خیراتلا 

ج 5،ص 38 میوقلا ، خیراتلا 
صص 12 و 13 ج 3، میوقلا ، خیراتلا 

ج 4،ص 126 میوقلا ، خیراتلا 
ج 3،ص 133 میوقلا ، خیراتلا 
ج 3،ص 172 میوقلا ، خیراتلا 
ج 2،ص 213 میوقلا ، خیراتلا 
ج 3،ص 166 میوقلا ، خیراتلا 
ج 2،ص 315 میوقلا ، خیراتلا 
ج 3،ص 146 میوقلا ، خیراتلا 
ج 4،ص 257 میوقلا ، خیراتلا 

ج 3،ص 11 میوقلا ، خیراتلا 
ج 2،ص 175 يذمرت ، ننس ،
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ص:315
ج 2،ص 194 يرذنم ، فیرشلا ، ثیدحلا  نم  بیهرتلا  بیغرتلا و 

ج 2،ص 124 میوقلا ، خیراتلا 
ج 1،ص 289 میوقلا ، خیراتلا 
ج 1،ص 291 میوقلا ، خیراتلا 

ج 3،ص 80 میوقلا ، خیراتلا 
لیعامسا رجح  يامن  اب  ات  تفای  رییغت  دوب  هدش  نییزت  زبس  تینارگ  اب  هک  رارک  تسدکی 

يور اهرد  ندش ، هتخاس  زا  سپ  ات  درکیم  بسک  ار  بسانم  لیامش  لکش و  یمالسا  رنه  رد 
. دهاکب تسا  هنیدم  هکم و  ياهمرح  نارازگتمدخ  هتساوخ 

. یلباک نیدلا  ردب  دمحم  زیزعلادبع  يدرک و  نیما  دمحم  هَّللادیبع  رئازلا ، جاحلل و  ةرونملا  ۀنیدملا  لیلد  - 66
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زکرم هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
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هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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